POZVÁNKA č. 7
na schůzi zastupitelstva obce konané dne 17. 5. 2017 v 18,00 hod v KD
1. Program
2. Zahájení
3. Schválení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání usnesení z 6/2017
6. Stanovení poplatku za pronájem výletiště na Husárku
7. Schválení příspěvku pro žáky ZŠ a MŠ v Křižanově
8. Schválení využití případných dotací z POV
9. Schválení Závěrečného účtu za rok 2016
10. Schválení Účetní závěrky za rok 2016
11. Prezentace knihy o Žďársku – Ing. Milotová
12. Vyhotovení GP pro zaměření pozemků p. č. 935 a 936
13. Schválení pořízení hasičských přileb pro zásahovou jednotku S DH
14. Projednání žádosti Linky bezpečí
15. Projednání doplnění rozhlasů v obci
16.Schválení rozpočtového opatření 4/2017
17. Diskuze
18. Závěr

Vyvěšeno: 9. 5. 2017
Sňato: 17. 5. 2017

1. Program: stanovení poplatku za pronájem výletiště
schválením příspěvku na žáky ZŠ a MŠ v Křižanově
schválení využití případných dotací z POV
schválení závěrečného účtu za rok 2016
schválení účetní závěrky za rok 2016
projednání nabídky na knihu leteckých foto ze Žďárska
vyhotovení GP pro zaměření pozemků p. č. 935 a 936
projednání pořízení hasičských přileb
projednání žádosti linky bezpečí
projednání doplnění rozhlasových reproduktorů v obci
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 – Ing. Mach Ladislav a Šroler Jindřich.
Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
5. Zastupitelstvo projednalo usnesení z 6/2017.
6. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši finanční částky za pronájem bufetu a
výletiště na společenské nebo rodinné akce. Finanční částka je stanovena pro
místní občany 400,- Kč plus náklady.
statní zájemci zaplatí 1 000,- Kč plus náklady.
7. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na žáka v základní škole a dítě
v mateřské škole Křižanov a to ve výši 2 000,- Kč za jednoho žáka a dítě, kteří
mají trvalý pobyt v obci Jívoví a místní části Jakubovice. V tomto roce ZŠ
navštěvuje celkem 26 žáků, do MŠ dojíždí 5 dětí, celková částka poskytnutá
zřizovateli – Městysi Křižanov činí 62 000,- Kč. Tyto finance budou použity na
údržbu, opravy, služby a výdaje neinvestiční povahy. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
8. Zastupitelstvo projednalo využití případných dotací z POV. Bylo schváleno tyto
finance použít na opravy kabin místní TJ na Husárku. Hlasovalo 6,pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
9. Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2016 s výhradou. Obec
Jívoví dne 4. 4. 2016 schválila závěrečný účet obce za rok 2015 a přijala opatření
ke zjištěnému nedostatku. Písemná informace o přijetí tohoto nedostatku byla na
Krajský úřad kraje vysočina doručena až 10. 5. 2016. Nebyla dodržena 15 denní
lhůta pro zaslání informace o přijatých opatřeních od schváleného závěrečného
účtu obce. Za rok 2016 splnila obec tuto povinnost včasným zasláním těchto
informací. Takto bude postupováno i nadále. Závěrečný účet byl v zákonném
termínu vyvěšen na úřední desce OÚ a též na elektronické desce, v listinné
podobě je k nahlédnutí na OÚ. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
10.
Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku za rok 2016, kterou předložila
účetní OÚ. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
11.
Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku na knihu leteckých fotografií ing. Pauly
Dvořákové „Žďársko z nebe“. Hlasovalo 6, pro 0, proti 6, zdržel se 0.
12.
Zastupitelstvo obce schválilo, že obec Jívoví se bude podílet poměrnou
částkou na vytvoření GP pro zaměření parc. č. 935 a 936 v k.ú. Jívoví.hlasovalo 6,
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Písemná odpověď zaslána.

13.
Zastupitelstvo projednalo pořízení hasičských přileb pro zásahovou
jednotku místní SDH. Po konzultaci s vedením SDH bude tento bod předmětem
jednání v další schůzi zastupitelstva obce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
14.
Zastupitelstvo projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o zaslání finanční
částky na provoz. Zastupitelstvo žádost zamítlo. Hlasovalo 6, pro 0, proti 6, zdržel
se 0.
15.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění reproduktorů místního
rozhlasu. Po telefonické domluvě s firmou budou reproduktory instalovány.
Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
16.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 4/2017 k 17. 5., které
předložila účetní obecního úřadu. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
17.
Diskuze: během schůze.
18.
Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za účast.

USNESENÍ č. 7

ze schůze zastupitelstva obce konané dne 17. 5. 2017 v 18,00 hod v KD

Schvaluje: 6.
7.
8.
9.
10.
12.
15.
16.

poplatek za pronájem bufetu na výletišti
příspěvek za žáky MŠ a ZŠ v Křižanově
využití případných dotací z POPV
Závěrečný účet za rok 2016
Účetní závěrku za rok 2016
vyhotovení GP pro zaměření pozemků v kú Jívoví
doplnění reproduktorů místního rozhlasu
rozpočtové opatření 4/2017

Zamítá: 11. pořízení knihy leteckých snímků
Bere na vědomí: 13. pořízení přileb pro místním zásahovou jednotku
Ukládá: 0

Vyvěšeno: 18.5.2017
Sňato.
5.6.2017

