
1. Program: projednání žádosti o převod pozemků 
                     projednání žádosti p. Macha 
                     projednání nabídky spolupráce – Městys Křižanov 
                     zpráva o uplatňování územního plánu 
                     zajištění archeologického výzkumu na stav. akci  
                     přehled dotačních programů na rok 2017 
                     schválení rozpočtového opatření 3/2016 
                     spolupráce při budování optické infrastruktury 

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil s programem. 
3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. 
4. Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli p. Ambrožová Erika a p. Čech 

Dušan. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
5. Projednání usnesení ze schůze 7/2016. 
6. Zastupitelstvo projednalo žádost o převod pozemků parc. č. 935 a 936 

v k. ú. Jívoví. Vzhledem k tomu, že pozemky zasahují do silnice I/37, 
bylo požádáno ŘSD ČR o vyjádření k převodu uvedených  pozemků. 
Z jejich sdělení vyplynulo, že je nutné provést geometrické oddělení 
silnice a pozemků. Zastupitelstvo schválilo, že se bude podílet na 
spolufinancování společně s ŘSD geometrického oddělení a které bude 
realizováno v příštím roce. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0,             zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Macha Milana,             Jívoví 
čp. 73, týkající se výpovědi z pronájmu místní restaurace a to k 30. 9. 
2016. 

8. Zastupitelstvo projednalo nabídku spolupráce  s Městysem Křižanov, 
týkající se poskytování pečovatelských služeb. Projednáním podmínek 
a vyřízení případné registrace občanů naší obce s           Judr. 
Pivoňkovou byla pověřena místostarostka Horká Jana. V současné době 
nikdo z našich občanů těchto služeb nevyužívá, zastupitelstvo schválilo, 
pokud tomu v budoucnu tak bude, bude se obec podílet na nákladech 
provozu pečovatelské služby. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. V letošním roce dle stavebního zákona 183/2006 uplynuly 4 roky od 
nabytí účinnosti územního plánu tzv. – Zpráva o uplatňování ÚP. 
Pořizovatel ÚP bude muset vypracovat novou platnou zprávu, týkající 
se změn v obci za poslední 4 roky. Starosta obce byl pověřen 
projednáním pořízení nového územního plánu s pořizovatelem ÚP.   

10. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zajištění archeologického výzkumu na 
stavební akci IS a komunikace pro RD Jívoví – C 100 komunikace a 
zpevněné plochy. Místo plánované stavby se nachází v prostoru, kde lze 
podle archeologické společnosti a.s. předpokládat výskyt pozůstatků po 
minulém období prehistorického vývoje lidstva. Na základě poskytnutí 
základní dokumentace stavby bude společností vypracován projekt pro 



provedení záchranného archeologického výzkumu. Po provedení 
terénní části výzkumu bude vydán expertní list pro kolaudaci stavby.  

11. Zastupitelstvo  vzalo na vědomí a projednalo přehled dotačních 
programů na rok 2017. 

12. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření 3/2016 
k 21. září 2016, které předložila účetní obecního úřadu. Hlasovalo 6, 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

13. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh na spolupráci při budování 
optické infrastruktury pro poskytování telekomunikačních služeb 
místním občanům, kterou zaslala firma NETlife, s.r.o., 594 51 Křižanov, 
Meziříčská 298. 

14. Diskuze: během schůze. 
15. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za účast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


