
                                    POZVÁNKA č. 1 
          na schůzi zastupitelstva obce konané dne 9. 2. 2018 v 17,00 hod v KD 

 
1. Program 
2. Zahájení 
3. Schválení navrženého programu 
4. Volba ověřovatelů zápisu 
5. Projednání usnesení z 12/2017 
6. Schválení NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 
7. Projednání návrhu na doplacení odměn okrskových vol. komisí 
8. Projednání  petice na ochranu místní samosprávy 
9. Schválení žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
10. Projednání Informací k riziku navýšení nákladů na odpady 
11. Projednání realizace revitalizace 2 obecních rybníků 
12. Schválení jmenování nové účetní obecního úřadu 
13. Schválení inventury na rok za rok 2017 
14. Projednání stanovení přísedícího pro Okresní soud  
15. Podání informací o autobusových spojích 
16. Schválení finanční odměny pro p. Matejovou Ludmilu, Jakubovice 
17. Projednání nájemní smlouvy s firmou Matrigo 
18. Schválení Směrnic pro poskytování a účtování cestovních náhrad 
19. Diskuze 
20. Závěr 

 
 
 
 
Vyvěšeno: 1. 2. 2018 
Sňato:        9. 2. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Program:  schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 

                      projednání doplacení odměn pro členy vol. komisí 
                      projednání petice na ochranu místní samosprávy 
                      kácení dřevin rostoucí mimo les – žádost 
                      projednání navýšení nákladů na odpad. hospodářství 
                      projednání Smlouvy na revitalizaci 2 obecních rybníků  
                      schválení nové účetní obecního úřadu 
                      schválení inventury za rok 2017    
                      stanovení přísedícího pro okresní soud 
                      informace o autobusových spojích  
                      finanční odměna p. Matejové – Jakubovice 
                      projednání nájemní smlouvy s firmou MATRGO 
                      schválení Směrnic pro poskytování a účtování cest. náhrad 

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 -  Čech Dušan, Čech Jiří.                  

Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
5. Projednání usnesení z 12/2017. 
6. Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu na rok 2018.  Hlasovalo 6, pro 6, 

proti 0, zdržel se 0. 
7. Zastupitelstvo projednalo zaslanou Petici na doplacení odměny členů 

okrskových volebních komisí za proběhlou prezidentskou volbu, a to 
z rozpočtu obce z rozpočtu obce. Zastupitelstvo s tímto návrhem 
nesouhlasí a zaslanou výzvu zamítlo. Hlasovalo 6, pro 0, proti 6,                          
zdržel se 0. Toto stanovisko bude písemně sděleno vyzyvateli. 

8. Zastupitelstvo projednalo Petici na ochranu místní samosprávy, kterou 
vyhlašuje petiční výbor v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu 
petičním. V petici se žádá, aby byly ihned zastaveny, popř. zrušeny kroky, 
které vedou k devastaci a postupnému omezování práva na samosprávu 
na úrovni obcí, měst a krajů. Dále je požadováno jasné, věcné personální 
oddělení státní správy a samosprávy na každé úrovni místní 
samosprávy, aby nedocházelo k jejich plýtvání, kterého stát zneužívá ve 
své argumentaci. Zastupitelstvo petici schválilo, přítomní podepsali a 
toto vyjádření bude zasláno na uvedenou adresu. Hlasovalo 6, pro 6, 
proti 0, zdržel se 0.  

9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Krajské správy a údržby 
silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava ke kácení dřevin mimo les. 
Jedná se o čtyři javory rostoucí u silnice II/360,  parc.  č.  884/2 . Stromy 
ohrožují bezpečnost silničního provozu, protože jsou proschlé a vyhnilé. 
Žadateli bylo zasláno písemné stanovisko. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, 
zdržel se 0. 

10. Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce 
Jívoví na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní 
novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích 



poplatků. Zastupitelstvo obce Jívoví nesouhlasí s podobnými 
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a 
jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.  Zastupitelstvo 
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být 
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po 
schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci 
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec 
evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá 
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně 
čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému 
riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 
Zastupitelstvo usnesení schválilo, výsledek projednání této informace 
bude zaslán písemně. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo projednalo znění smlouvy na revitalizaci dvou 
obecních rybníků poskytovatelem – AXIOM engineering s.r.o.,                         
Pernerova 168, 530 02 Pardubice, v zastoupení Ing. Janem Limberským.  
Zastupitelstvo návrh Smlouvy o poskytování odborných služeb schválilo.  
Jedná se o dva obecní rybníky p. č. 513/ 1 a p. č. 163, 164 /6. Hlasovalo 6, 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo projednalo návrh na ustanovení nové účetní obecního 
úřadu. Na toto místo byla navržena paní Milada Pohanková, která s tímto 
souhlasí. S veškerými náležitostmi bude nová účetní seznámena během 
roku stávající účetní OÚ. Zastupitelstvo návrh schválilo. Hlasovalo 6, pro 
5, proti 0, zdržel se 1. 

13. Zastupitelstvo schválilo INVENTURU ZA ROK 2017. Hlasovalo 6, pro 6, 
proti 0, zdržel se 0. 

14. Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku jednání na 
obsazení místa přísedícího pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou. 
Vzhledem k tomu, že v naší obci není zájem o toto místo, bude přísedící 
vybrán z jiné obce, či města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

15. Starosta obce informoval zastupitelstvo o plánovaných změnách 
autobusových spojů, týkajících se občanů naší obce. Uvedl, že od roku 
2019 dojde k integrované dopravě, která by měla výhodně navazovat na 
ostatní spoje. O změnách budou občané včas informováni. Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí. 

16. Zastupitelstvo projednalo a schválilo jednorázovou finanční odměnu 
paní Matejové Ludmile, Jakubovice čp. 30 ve výši 3 000,- Kč, za 
informační služby obecního úřadu pro občany Jakubovic. Hlasovalo 6, 
pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

17. Zastupitelstvo projednalo a schválilo znění Nájemní smlouvy s firmou 
Matrigo s.r.o., Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí. Hlasovalo 6, pro 6, 
proti 0, zdržel se 0. 

18. Zastupitelstvo projednalo a schválilo Směrnice pro poskytování a 
účtování cestovních náhrad. Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu starostou obce. Hlasovalo 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

19. Diskuze: během schůze. 



20. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za účast.  
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      USNESENÍ č. 1 
          ze schůze zastupitelstva obce konané dne 9. 2. 2018 v 17,00 hod v KD 
 
 
 
 
 
SCHVALUJE:  6.  návrh rozpočtu na rok 2018  
                            8. petici na ochranu místní samosprávy 
                            9.  žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les 
                          10.  usnesení k riziku navýšení nákladů za odpady 
                          11.  smlouvu na revitalizaci dvou obecních rybníků 
                          12.  novou účetní obecního úřadu 
                          13.  inventuru za rok 2017 
                          16.  finanční částku p. Matejové Ludmile 
                          17.  nájemní smlouvu s firmou Matrigo s.r.o. 
                          18.  Směrnici pro poskytování cestovních náhrad   
 
 
BERE NA VĚDOMÍ:  14. obsazení přísedícího pro okresní soud Žďár nad Sáz. 
                                        15. informace o plánovaných změnách  hromadné dopravy 
 
 
 
ZAMÍTÁ:     7. doplácení odměn členům volební komise prezidentských voleb   
 
 
 
 
UKLÁDÁ:                                  0 
 
 
 
 
Vyvěšeno:          10. 2. 2018                                                        Sňato:       27.2.2018 
 
 
 
                                       

                                                                                                
 

 
 
 


