
 Výsledky projednání ze zasedání zastupitelstva 
obce Žižkovo Pole konaného dne 15. února 2018

Usnesení  č.  424/2018 
bylo schváleno.

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

Usnesení  č.  425/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje program zasedání a jeho změnu .

Usnesení  č.  426/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje úpravu rozpočtu –  rozpočtové opatření  
č. 1.

Usnesení  č.  427/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje smlouvu  Dohodu  o  dopravní  
obslužnosti pro rok 2018.

Usnesení  č.  428/2018 
bylo schváleno.

 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově  
Brodě na nákup knih do výměnného fondu KKV ve výši 3 000 Kč.  

Usnesení  č.  429/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole povoluje výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a  
studentů  stanoveného  tímto  zákonem  č.  561/2004  Sb.  a  prováděcím  právním  
předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a  
to nad výši stanovenou krajským normativem. 

Usnesení  č.  430/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo schvaluje odpisy inventury mateřské školy v celkové hodnotě 1829  

Kč. 
Usnesení  č.  431/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo schvaluje odpisy inventury obce Žižkovo Pole v celkové hodnotě 19  

999 Kč. 
Usnesení  č.  432/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje poptávkové řízení na výběr dodavatele  
kabelové televize. 

Usnesení  č.  433/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene –  
služebnosti č. IV – 12-2014995/VB/14, Žižkovo Pole, Obec, ZTV, RD, kNN mezi  
ČEZ Distribuce,  a.s.   se sídlem Děčín,  IČ: 24729035 a obcí  Žižkovo Pole,  Ič:  
00268569. 

Zastupitelstvo bere na 
vědomí 

- Posouzením zákonnosti obecně závažné vyhlášky č. 1/2017 obce Žižkovo Pole. 
- Připravovaná změna jízdních řádů – návrh jízdních řádů.
-  Návrh na změnu obecní  hranice mezi  katastrálním územím Stříbrné Hory  u  
Přibyslavi  a  katastrálním  územím  Žižkovo  Pole  –  informace  o  připravované  
„Dohodě obcí ke změně obecní hranice mezi katastrálním územím Stříbrné Hory u  
Přibyslavi  obce  Stříbrné  Hory  a  mezi  katastrálním územím Žižkovo Pole  obce  
Žižkovo Pole“.
- Zpráva o výsledku hospodaření obce Žižkovo Pole. 

Vyvěšeno dne: 
19. 2. 2018
Sejmuto dne: 
7. 3. 2018

V Žižkově Poli dne 16.2. 2018

---------------------------                                                      ---------------------------
místostarostka obce                                                    starosta obce


