
1. Program:  schválení účetní uzávěrky 

                     projednání žádosti občanů na nové ulici 

                     projednání žádosti SDH Jívoví 

                     projednání vyřazení předmětů z majetku obce 

                     schválení rozpočtového opatření č. 1/2013 

                     projednání žádosti TJ Jívoví 

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 – Čech Jiří,              

Ďásek Václav. 

5. Projednání usnesení z 3/2013. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku 

za rok 2012, kterou předložila účetní obce. Hlasovalo 7, pro 

7, proti 0, zdržel se 0. 

7. Zastupitelstvo projednalo žádost rodiny Machovy, 

Karmazínovy a Bučkovy o instalaci zpomalovacích příčných 

pruhů na pozemní komunikaci v obci, mezi Machovou a 

Dřímalovou stodůlkou, z důvodu bydlení zde rodin s malými 

dětmi. Zastupitelstvo žádost nejprve projedná ústně s 

žadateli a po domluvě schválí navrhnuté řešení. Tímto 

vyřízením byl pověřen starosta obce a člen zastupitelstva , 

pan Šroler. 

8. Zastupitelstvo schválilo žádost SDH jívoví o finanční 

příspěvek na přestavbu soutěžní stříkačky. Zastupitelstvo 

schválilo částku ve výši 20 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7, proti 

0, zdržel se 0. 

9.  Zastupitelstvo schválilo vyřazení z majetku obce: 1 popelnici 

v ceně 770,- Kč, 1 čerpadlo v ceně 1 600,- Kč, 1 proudnici 

v ceně 585, 60,- Kč, 1 proudnici v ceně 385, 60,- Kč.  



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

předloží účetní obce. 

10. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření          

č. 1/2013. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Jívoví 

financování vybudování vrtu a připojení tohoto vrtu ke 

stávajícímu systému zavlažování fotbalového hřiště. Žádost 

byla vzata na vědomí a bude schválena až po předložení 

veškeré dokumentace, která je třeba k vyřízení. Dokumentaci 

zařídí organizační výbor TJ jívoví a budu předmětem dalšího 

jednání, 

12. Diskuze: během schůze.  

13. Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným 

poděkoval za účast. 

       


