POZVÁNKA č.3

na schůzi zastupitelstva obce konané dne 15.4.2018
1. Program
2. Zahájení
3. Schválení navrženého programu
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání usnesení z 2/2018
6. Seznámení s výsledkem kontroly hospodaření za r. 2017
7. Projednání smlouvy na odvoz jedlých olejů a tuků
8. Projednání žádosti COOP družstvo Velké meziříčí
9. Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva
10.
Schválení příspěvku na žáka ZŠ a MŠ Křižanov
11.
Projednání vyčištění studánek na parc. č. 906 a 387/3
12.
Odsouhlasení záměru, k odprodeji části parcely č. 924/1
13.
Projednání realizace stavebních parcel
14.
Diskuse
15.
Závěr

Vyvěšeno: 15.4.2018
Sňato:
30.4.2018

1. Program: seznámení s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2017
projednání smlouvy na odvoz jedlých olejů a tuků
projednání žádosti COOP Velké Meziříčí
stanovení počtu obecního zastupitelstva
schválení příspěvku na žáka ZŠ a MŠ Křižanov
projednání nabídky vyčištění 2 studánek na Holém vrchu
schválení odprodeje části parcely č. 924/1 a záměru
projednání financování stavebních parcel
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 – ing. Mach Ladislav, Čech Dušan.
Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání usnesení z 2/2018.
6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření obce
za rok 2017. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zastupitelstvo vzalo
na vědomí.
7. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na odvoz použitých jedlých olejů a tuků.
Tuto službu nabídl Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice. Zastupitelstvo
nabízenou službu neschválilo s důvodu jejího nevyužití zde na venkově. Písemná
odpověď byla zaslána. Hlasovalo 7, pro 0, proti 7, zdržel se 0.
8. Zastupitelstvo projednalo žádost COOP družstva Velké Meziříčí o poskytnutí
finančního příspěvku na pokrytí ztráty vykázané hospodařením prodejny v naší
obci za rok 2017, který činí 50 818,70 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že obec Jívoví
využije nabídky grantového programu FONDU VYSOČINY na podporu projektů
v oblasti zachování služeb na venkově a zažádá o dotaci. Výše dotace je 70 %
z celkových nákladů projektu. Telefonicky zařídí starosta. Hlasovalo 7, pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
9. Zastupitelstvo projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce Jívoví pro
další volební období. Schváleno bylo sedm členů zastupitelstva. Hlasovalo 7,
pro 7, proti 0, zdržel se 0.
10.
Městys Křižanov zaslal žádost o finanční příspěvek na žáky základní a
mateřské školy. Základní školu v Křižanově ve školním roce 2017/2018
navštěvuje 25 žáků, do mateřské školy pak je přihlášených 6 dětí, celkem se
jedná o 31 žáků a dětí. Zastupitelstvo schválilo příspěvek na jedno ho žáka/dítě
ve výši 2 000,- Kč, celková částka bude ve výši 62 000,- Kč. Hlasovalo 7, pro 7,
zdržel se 0.
11.
Zastupitelstvo schválilo žádost paní Márie Necidové, Cyrilov 38 o vyčištění
studánky na parcele č. 906 a 387/3 v katastru obce Jívoví. Čištění studánek bude
probíhat v rámci Dnů země. Stanovisko bude zasláno písemně. Hlasovalo 7, pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
12.
Zastupitelstvo zveřejnilo záměr na prodej části parcely č. 924/1 o výměře
40 m2 z důvodu již zastavěné plochy rodinným domem čp. 25, manželům
Markétě a Janu Kostečkovým. Prodej pozemku se uskuteční ve výši 100 Kč za 1
m2. Obec Jívoví naopak odkoupí 2 m2. Hlasovalo 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0

13.
Zastupitelstvo projednalo financování stavebních parcel. Zastupitelstvo se
usneslo, že z důvodu finanční úspory asi 3 mil. Bude výběrové řízení na podzim r.
2018 a realizace stavebních parcel se uskuteční v průběhu roku 2019.
14.
Diskuze: během schůze.
15.
Závěr: schůzi ukončil starosta, který přítomným poděkoval za účast.

USNESENÍ č. 3
ze schůze zastupitelstva obce konané dne 15.4.2018 v 18,00 hod v KD
Schvaluje: 8. žádost COOP družstva
9. počet členů zastupitelstva obce pro další volební období
10. příspěvek na žáka/dítě ZŠ a MŠ v Křižanově
11. žádost o vyčištění dvou studánek na Holém vrchu
12. záměr na prodej obecního pozemku a odkup pozemku
13. realizace stavebních parcel

Bere na vědomí: 6. Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2017

Zamítá: 7. žádost o svoz jedlých olejů a tuků

Ukládá:

0

Vyvěšeno: 16.4.2018

Sňato: 3.5.2018

