
 Výsledky projednání ze zasedání zastupitelstva 
obce Žižkovo Pole konaného dne 31. října 2017

Usnesení č.  382/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo Pole  schvaluje  zapisovatelem zápisu  Ing.  Gabrielu  
Peřinovou a současně ověřovatelé zápisu: Paul L., Čermák V. 

Usnesení  č.  383/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje program zasedání.

Usnesení  č.  384/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje úpravu rozpočtu –  rozpočtové opatření  
č. 8, příjmy: 160 000 Kč, výdaje: 851 000 Kč.

Usnesení  č.  385/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje  prodej  pozemku  p.č.  1012/10  v  
katastrálním území Žižkovo Pole panu M. J. a paní  B.Š. Celková výměra parcely  
je 464 m2 za cenu obvyklou za 1 m2  stavební parcely
Všechny náklady prodeje hradí budoucí nabyvatel.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením a podpisem kupní smlouvy za Obec  
Žižkovo Pole.

Usnesení  č.  386/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje  prodej  pozemku  p.č.  1012/9  v  
katastrálním území Žižkovo Pole panu T.H.  Celková výměra parcely je 464 m2 za  
cenu obvyklou za 1 m2  stavební parcely
Všechny náklady prodeje hradí budoucí nabyvatel.
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením a podpisem kupní smlouvy za Obec  
Žižkovo Pole.

Usnesení  č.  387/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole souhlasí se žádostí pana P.R. a nemá námitek ke  
vzetí úvěru od banky a zástavě nemovitosti této bance. 

Usnesení  č.  388/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje  „Návrh  smlouvy  č.  02331618  o  
poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního  prostředí  České  republiky“  a  
pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 

Usnesení  č.  389/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje cenovou nabídku spol. ArchSta servis,  
s.r.o.,   IČ:  01773835  na  zpracování  projektové  dokumetace  pro  projekt  
„Vybudování chodníků a oprava komunikace II/351“ - realizační dokumentace  
stavby. 

Usnesení  č.  390/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole revokuje usnesení č.  182/2016 a ruší příkazní  
smlouvu č. IWW37/2016. 

Usnesení  č.  391/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  souhlasí  s  cenovou  nabídkou  a  předloženým  
návrhem smlouvy s úpravami pro společnost Funder s.r.o., Lidická 700/19, 602 00  
Brno  na žádost o podání dotace „Vybudování chodníků a oprava komunikace  
II/351“  -  realizační  dokumentace  a  pověřuje  starostu  podpsáním  smlouvy  a  
dalším jednáním.

Usnesení  č.  392/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje Žádosti o prodloužení termínu čerpání  
půjček panu T.H. a paní J.F.do 30.4.2018.

Usnesení  č.  393/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje „Dodatek ke smlouvám“.

Usnesení  č.  394/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole  schvaluje vypracování energetického auditu na  
budovu čp. 111 do částky 70.000 Kč s DPH. 

Usnesení  č.  395/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje  proplacení  prokazatelných  nákladů  
zástupci obce na výkon funkce v orgánech LDO. 

Usnesení  č.  396/2017 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole souhlasí s požadavkem Obce Žižkovo Pole (p.č.  
1458/43 k.ú.  Žižkovo Pole  z  druhu pozemku: orná půda na změnu – smíšené  
obytné – venkovské) na pořízení změny ÚP Žižkovo Pole a souhlasí se zařazením  
požadavku do návrhu Změny č.1 ÚP Žižkovo Pole k veřejnému projednání.



Zastupitelstvo bere na 
vědomí

-     Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  bere  na vědomí  „Smlouvu  o  společném  
postupu  zadavatele  mezi  Obcí  Žižkovo  Pole  a  Krajské  správy  a  údržby  silnic  
Vysočiny“.
− Pravidelný  vývoz  biodpadu 1x14 dní  (ve  vývozním období)  s  platností  od  
1.1.2018
− informace o sms bráně

  

Vyvěšeno dne: 
6. 11.  2017
Sejmuto dne: 
21. 11. 2017

---------------------------
místostarostka obce

 

V Žižkově Poli dne 6.11. 2017

                    

       

                                                       ---------------------------
                                                            starosta obce


