
1. Program:  projednán í odtoku vody při přívalových deštích na    

                      Husárku za Holemovými 

                      schválení žádosti TJ Jívoví 

                      schválení žádosti Spolku katolického domu Křižanov 

                      schválení Nařízení obce – podomní prodej 

                      schválení příspěvku na výtah v ZS Křižanov 

                      schválení odkupu pozemku od p. Mejzlíka 

                      schválení rozpočtového opatření č.  2/2016  

2. Zahájení: schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil 

s programem. 

3. Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

4. Volba ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli: Ambrožová Erika, Čech Jiří. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. Projednání usnesení z 5/2016. 

6. Zastupitelstvo projednalo odtok vody při přívalových deštích za 

Holemovými a Smejkalovými na Husárku. Po ústní dohodě mezi 

jmenovanými a členy zastupitelstva bylo přijato opatření k regulaci 

odtoku vody do nedalekého rybníka. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

7. Zastupitelstvo schválilo žádost TJ Jívoví o finanční příspěvek na 

provoz a opravy ve výši 15 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,    

zdržel se 0.    

8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Spolku katolického domu 

v Křižanově na volnočasové aktivity dětí a mládeže                                 

ve výši  10 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.     

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Nařízení obce Jívoví o zákazu 

podomního a pochůzkového prodeje na území obce v souladu s ust.     

§ 18  odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 

11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.7.2016. 

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,zdžel se 0. 

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 

20 000,- Kč  na pořízení výtahu ve zdravotním středisku v Křižanově, 

který budou využívat i občané naší obce. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 



11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo odkup části parcel od 

občanů na kú Jívoví.  

Stanislav Mejzlík, Křižanov 495, č. parcely 519/7, kupní cena předmětné 

nemovité věci ve výši 20,- Kč za m2, pozemek určený k zastavění ve výši 

1000,- Kč za m2. 

Rostislav Novotný, Jívoví 15,  č. parcely 519/9, kupní cena předmětné 

nemovité věci ve výši 20,- Kč za m2. 

Ondřej Karásek, Žďár nad Sázavou, Libušínská 187/30, č. parcely 

561/15 a č. parcely 623/2, kupní cena předmětné nemovité věci 20,- Kč 

za m2.  

Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016 

k 24.5.2016, které předložila účetní obce. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

13. Diskuze: během schůze 

14. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast. 


