
Výpis usnesení z jednání ZO č. 5/2021 ze dne  21.12.2021 

 

Usnesení č. 66/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program zasedání.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 67/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 68/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Ivaň na rok 2022 s příjmy 14.431.800,-Kč, výdaji 

27.431.800,-Kč a schodkem 13.000.000,-Kč. Schodek bude kryt vlastními prostředky z minulých let. 

Schválený rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 69/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024. 

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 70/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového            

hospodářství se sazbou poplatku 700,-Kč.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 71/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti Strategie rozvoje obce Ivaň do roku 2026.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 72/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy ČOV a kanalizace na období 2022-2031.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

 



Usnesení č. 73/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 53/2020 – oprava § 3392 s vyčleněním položky 6121. 

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 74/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 75/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1 o nabytí nemovitého majetku ( VO 

v  lokalitě Z3) na základě předávacího protokolu mezi objednavatelem Obcí Ivaň a zhotovitelem Pavlem 

Vrškou.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 76/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečně Smlouvu o dílo č. 1 o realizaci veřejného osvětlení ulice na     

Přibické ulici.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 77/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nemovitého majetku chodník leva strana na základě Smlouvy o dílo  

s firmou Stavby RUFA s.r.o. 

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 78/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného panu Josefu Růžičkovi za rok 2021 o 3/12 z celkové 

částky nájemného.   

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 79/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Ivaň: rozpočet na r. 

2022, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023-2024, plán účetních odpisů na r. 2022.  

Hlasování:  pro:  9      proti: 0     zdržel se: 0 

 

 

 



 


