POZVÁNKA č. 10

na schůzi zastupitelstva obce konané dne 8. 11. 2017 v 19,00 hod v sále KD
1. Program
2. Zahájení
3. Schválení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání usnesení z 9 / 2017
6. Seznámení s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce za rok 2017
7. Projednání návrhu smlouvy o zřízení služebnosti pozemků v kú Jívoví
8. Pořízení pamětních plaket k 20. výročí výstupu na Holý vrch
9. Projednání žádosti Městyse Křižanov
10. Svolání Veřejné schůze zastupitelstva obce
11. Pořízení mříží na okno obecního úřadu, pořízení nových dveří a trezoru
12. Diskuze
13. Závěr

Vyvěšeno: 31. 10. 2017
Sňato:
8. 11. 2017

Program: seznámení s dílčím auditem
projednání návrhu smlouvy o zřízení služebnosti pozemků v kú Jívoví
projednání pamětních plaket k 20. výročí výstupu na Holý vrch
projednání žádosti Městyse Křižanov
projednání programu veřejné schůze zastupitelstva obce
projednání pořízení mříže na okno OÚ, trezoru a dveří do sálu KD
2.
3.
4.
5.
6.

Schůzi zahájil starosta, který přítomné seznámil s programem.
Zastupitelstvo navržený program schválilo. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Volba ověřovatelů zápisu – zvoleni byli ing. Mach Ladislav, Šroler Jindřich.
Projednání usnesení z 9/2017
Seznámení s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce za rok 2017. Při dílčím
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
( služebnosti ) vyvolané umístěním diagnostického optického kabelu uloženého v
chráničce HDPE vše ve vlastnictví a správě SŽDC s.o. na části pozemků p.č. 198/2
488/6 a 499/12 dle KN zapsaného na LV č. 1 pro obec a k.ú. Jívoví, druh pozemků
p. č. 198/2 a 488/6 – lesní pozemek, p. č. 499/12 – orná půda. Stanovisko bude
písemně sděleno na adresu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sokolovská 278/1955, Praha 9.
Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
8. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pořízení pamětních plaket při příležitosti
20. výročí výstupu na Holý vrch. Bude pořízeno 350 kusů a obdrží je občané
z obce Jívoví. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
9. Projednání žádosti Městyse Křižanov o finanční příspěvek na úpravu prostoru za
kostelem zejména při pohřbech. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a rozhodlo, že
stanovení finanční částky bude předmětem jednání v další schůzi zastupitelstva.
10. Zastupitelstvo schválilo pořízení mříže na okno u kanceláře obecního úřadu a
nových dveří vedoucích ze sálu kulturního domu směrem ke kapli. Dále bude
pořízen nový trezor na obecní úřad. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0.
11. Diskuze: během schůze
12. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za účast.

USNESENÍ č. 10

ze schůze zastupitelstva obce konané dne 8.11.2017 v 19,00 hod v sále KD

Schvaluje: 7. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
8. pořízení pamětních plaket
10. pořízení mříže na okno OÚ, dveří do sálu KD a
trezoru na OÚ

Bere na vědomí: 6. výsledek dílčí kontroly hospodaření obce
9. žádost Městyse Křižanov
Zamítá:

0

Ukládá:

0

Vyvěšeno: 9. 11. 2017
Sňato:
25.11.2017

