
 Výsledky projednání ze zasedání zastupitelstva 
obce Žižkovo Pole konaného dne 3. května 2018

Usnesení  č.  456/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje  zapisovatelem zápisu Ing.  Gabrielu  
Peřinovou a současně ověřovatelé zápisu: D. Bačkovskou a D. Pátek

Usnesení  č.  457/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje program zasedání a jeho změnu .

Usnesení  č.  458/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  schvaluje  úpravu  rozpočtu  –   rozpočtové  
opatření č. 4

Usnesení  č.  459/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje směnou smlouvou mezi podílnickými obcemi a LDO  
projednanou dne 23.3.2018. Jedná se o smlouvu podloženou gometrickými plány  
303-74/2017 a 307-20/2018

Usnesení  č.  460/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr návrhu smlouvy „o zemědělském pachtu“ k  
vyvěšení na úřední desku.   

Usnesení  č.  461/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  schvaluje  záměr  dodatku  č.  1  k  smlouvě  pachtovní  mezi  
podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesní družstvem obcí se sídlem v  
Přibyslavi

Usnesení  č.  462/2018 
bylo schváleno.

Zastupitelstvo  obce  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu  o  výkonu  přenesené  
působnosti mezi Městem Havlíčkův Brod a obcí Žižkovo Pole.

Usnesení  č.  463/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo  obce  Žižkovo  Pole  jmenuje  pro  účely  zajištění  výkonu  funkce  

pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně  
osobních údajů pana Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát.

Usnesení  č.  464/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení 453/2018 ze dne 3.4.2018

Usnesení  č.  465/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo  obce  schvaluje  opravenou  zadávací  dokumentaci  na  akci  

„Vybudování chodníků a oprava komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole“.
Usnesení  č.  466/2018 
bylo schváleno. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání nové zakázky na opravu části komunikace  

2143 v k. ú. Žižkovo Pole 
Zastupitelstvo bere na 
vědomí Dodatek ke smlouvě „Udržovací práce – oprava povrchu místních komunikací“

Opravu mostu u Hájenky
Posílení jímacího území Modlíkov  - Na Prostředkách – dodatek
Jednání ze Svazku obecních lesů ze dne 26.4.2018
Informace o vítání občánků

Vyvěšeno dne: 
7. 5. 2018
Sejmuto dne: 
23. 5. 2018

V Žižkově Poli dne 7.5. 2018

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


