
1. Program: projednání žádosti TJ Jívoví 

                     projednání žádosti Spolku kat. domu Křižanov   

                     projednání žádosti Marie a Františka Uhlířových 

                     projednání žádosti pana Hromka, Křižanov 

                     schválení zprávy o inventarizaci majetku obce 

                     schválení vyhlášky 1/2014 

                     schválení směrnice O reálné ceně při prodeji majetku 

                     projednání žádosti o omezení rychlosti v obci 

                     schválení opravy laviček na výletišti 

                     schválení opravy fasády a výměny oken v hasičce 

                     schválení výměny sloupů veřejného osvětlení 

                     schválení pokácení borovic na Husárku 

                     schválení p. Šťástky na práce pro obec 

2. 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 – Čech Jiří a Šroler Jindřich. 

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

5. Projednání usnesení z 2/2014. 

6. Projednání žádosti TJ Jívoví o finanční příspěvek na provoz a opravy 

místní TJ. Zastupitelstvo schválilo finanční částku ve výši 20 000,- Kč. 

TJ doloží ve sjednaném termínu potvrzení využití těchto financí. 

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

7. Projednání žádosti Spolku katolického domu Křižanov o finanční 

příspěvek na provoz letního tábora pro děti. Zastupitelstvo schválilo 

finanční částku ve výši 10 000,- Kč. Potvrzení o využití financí bude 

v dohodnutém termínu doloženo.  Hlasovalo 7, pro 7, proti 0,       

zdržel se  0. 

8. Projednání žádosti Marie a Františka Uhlířových, bytem Vejmluvova 

391/13, Žďár nad Sázavou 2,  o výměnu pozemku č. 154 v katastru 

obce Jívoví – pod stavbou garáže. Výměra 23 m2 bude odečtena 

z pozemku žadatelů č. 81m2. Tento pozemek má výměru 66 m2 a lze 

z něj odečíst těchto 23 m2 – výměna. Na pozemku č. 81 je zastavěná 

plocha 20,16 m2 – sklep. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Veškeré náklady spojené s výměnou včetně zaměření bude hradit 

žadatel. Žadateli bude zaslána písemná odpověď. 



9. Zastupitelstvo projednalo žádost Věry a Karla Hromkových, bytem 

Křižanov, Ořechovská ulice č. 419 o směnu pozemku. Pozemek – pole 

parc. číslo 451/8 o výměře 0,591 ha leží vedle pozemku obce Jívoví   

č. 451/9, který je úzký a omezuje přístup z polní cesty na pozemek 

žadatelů.  Žadatelé požadují směnu pozemků tak, že nedojde ke 

změně výměry žádného z dotčených pozemků. Veškeré náklady 

spojené s provedením této směny včetně geom. zaměření bude hradit 

žadatel. Zastupitelstvo žádost schválilo. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. Písemná odpověď bude zaslána. 

10. Zastupitelstvo bylo seznámeno s proběhlou inventarizací 

k 31.12.2013 a schválilo její výsledek. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo schválilo vyhlášku č. 1/2014 o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 

podle § 37 b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 

odst. 8 písm. w. hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

12. Zastupitelstvo schválilo směrnici O reálné ceně při prodeji  

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

13. Zastupitelstvo znovu projednalo žádost p. Macha, p. Karmazína 

a p. Bučka na omezení rychlosti na komunikaci na nové ulici. 

Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení dopravních značek  na omezení 

rychlosti nejen na této ulici ale i na ostatních místních komunikacích. 

Rozhodnutí bude konzultováno s policií České republiky a dalšími 

příslušnými orgány a dle výsledku bude realizováno. Pověřen byl 

starosta obce. 

14. Zastupitelstvo schválilo opravu laviček na výletišti na Husárku. 

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

15. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výměnu oken a opravu 

fasády na hasičce. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

16. Zastupitelstvo schválilo výměnu poškozených sloupů veřejného 

osvětlení v obci. Jedná se o 8 sloupů. Výměnu provede firma Rekostav. 

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

17. Zastupitelstvo schválilo pokácení 4 borovic na Husárku 

z důvodu ohrožení elektrického vedení. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, 

zdržel se 0. 



18. Zastupitelstvo projednalo a schválilo pana Luboše Šťástku, 

bytem Jívoví 89 na veřejnoprospěšné práce pro obec. Jmenovaný 

bude   spolufinancován úřadem práce Žďár nad Sázavou, pracovní 

poměr na zkrácený úvazek bude sjednán od 1.5.2014. Hlasovalo 7, 

pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

19. Diskuze – během schůze 

20.  Závěr – schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za 

účast.     

              


