
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Zápis č. 2/2016 a přijatá usnesení   
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

27. dubna 2016 „Na Ohrádce“ v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. 

 
Přítomni:   zastupitelé:  p. Ježek Václav, Šolcová Zdeňka, Škopová Monika 

                                      Balucha Josef,  Rydlová Jana, Kazda Tomáš JUDr. Thiel Lumír 

           Občané:       17 

 

 

Program zasedání: 

 
1/  Zahájení 

2/  Kontrola usnesení z minulé schůze 

3/  Schválení rozpočtu na rok 2016 

4/  Schválení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

5/  Schválení rozpočtového výhledu do roku 2020 

6/  Schválení dodatku smlouvy Mokřad 

7/  Schválení dodavatele zastávky a části chodníků 

8/  Schválení příspěvku Mikroregionu Třebechovicko  

9/  Schválení Účetní závěrky r.2015  

10/ Schválení  Závěrečného účtu obce k 31.12.2015 

11/ Různé 

12/ Diskuse 

13/ Závěr 

 
 

     

1.1  Svolání zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19,00 hodin  

       starostou obce p. Václavem Ježkem 

       Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, 

       podle par. 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního  

       úřadu Jílovice zveřejněna pozvánka v souladu se zákonem po  

      dobu nejméně 7 dní, a to od 20.4.2016 do 27.4.2016. Současně  

      byla pozvánka zveřejněna na elektronické úřední desce a zasedání    

      vyhlášeno veřejným rozhlasem. 

 



 

1.2 Zpráva o účasti 

      Ze zápisu na prezenční listině vyplývá, že přítomno je 7 členů  

      zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné podle par.  

      92 odst. 3 Zákona o obcích. Viz. Příloha č. 1. 

      Přítomno:     7             

      Omluveno:   0 

      Nepřítomno: 0  

      Návrh na usnesení k bodu 1.2: 

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o účasti . 

    = Usnesení bodu 1.2 bylo přijato.  

    

   

    

1.3  Určení ověřovatelů zápisu (par. 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

       Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu p. Janu Rydlovou 

       a p. Moniku Škopovou, sestavením zápisu p. Zdeňku Šolcovou a  
       zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou.  

       K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani z řad ZO 

       ani z řad přítomných občanů. 

       Návrh usnesení k bodu 1.3.: 

       ZO určuje ověřovateli zápisu p. Janu Rydlovou a p. Moniku  

       Škopovou, sestavením zápisu p. Zdeňku Šolcovou a zapisovatelku 

       p. Vlastu Minaříkovou. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

       zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 
 1.4 Schválení programu 

       Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který je v souladu 

       s pozvánkou na veřejné zasedání zveřejněné na úřední desce. 

       Starosta obce dal možnost přítomným vyjádřit se kD programu. 

Nebyly 

       navrženy žádné doplňující body. 

       Návrh usnesení k bodu 1.4:  

       Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.      

       Výsledek hlasování: pro           7 

               proti          0  



      zdržel se 0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

        Program zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 je přiložen k zápisu  

        – viz.pozvánka – příloha č. 2. 

 

2.  Kontrola usnesení z minulé schůze 

     Starosta obce přednesl úkoly vyplývající z usnesení minulého veřejného 

     zasedání a konstatoval, že: 

- Darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů byly uzavřeny 

a prostředky vyplaceny 

Návrh na usnesení k bodu 2.: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé  

schůze.     
= Usnesení bodu 2. bylo vzato na vědomí. 

 

 

3. Schválení rozpočtu na rok 2016 

    Předsedkyně finančního výboru p. Monika Škopová seznámila přítomné 

    s návrhem rozpočtu na rok 2016 tak, jak byl zveřejněn na úřední desce  

    obce. 

    Návrh na usnesení k bodu 3.: 

    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako  

    vyrovnaný ve výši příjmů 3 745 400 Kč ve výši výdajů 3 745 400 Kč. 

    Závaznými parametry se stanovují paragrafy. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 . 

    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  

 

  

4.  Schválení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

     Starosta obce seznámil přítomné s možnostmi kompetencí starosty 

     k provádění rozpočtových opatření. 

     Návrh usnesení k bodu 4.:  

     Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona 

     č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci  

     starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v  

     následujícím rozsahu: 

     do výše 400.000,- na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů,  

     jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny 



   

 

  nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se  

    celkový rozpočet výdajů).   

    Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně  

    provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z 

jiných rozpočtů na straně příjmů a výdajů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, 

v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, 

dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady 

penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 

úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a 

     další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné 

     a má jen formální charakter, protože výdaj  musí být realizován.  

      
      Výsledek hlasování: pro           7 

                                        proti         0 

                                        zdržel se   0 . 

    = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  

 

 

 

 
5. Schválení rozpočtového výhledu do roku 2020 

    Předsedkyně finančního výboru p. Monika Škopová seznámila přítomné 

    s rozpočtovým výhledem na rok 2016. 

    Návrh na usnesení k bodu 5.: 

    Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017, 2018,  

    2019 a 2020. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 . 

     = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
  

 

 

 

 

 



 

 

   

6. Schválení dodatku smlouvy Mokřad 

    Starosta obce informoval občany o podání žádosti o proplacení  

   vícenákladů ve výši 35.000,-- Kč v rámci vyúčtování dotace na Mokřad. 

   SFŽP žádost akceptoval a obci byla proplacena poměrná část nákladů 

   ve výši 27.069,70 Kč. Zde bylo starostou obce konstatováno, že 

   prostředky byly na účet obce ze strany SFŽP připsány ještě před  

   schválením, podepsáním a odesláním dodatku smlouvy zpět na SFŽP. 

   Návrh na usnesení k bodu 6.: 

   Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy  č.1 ke smlouvě 

   č.15255656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  

   ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a ukládá starostovi 

   obce p. Václavu Ježkovi její podepsání. 

   Výsledek hlasování: pro           7 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

7.  Schválení dodavatele zastávky a části chodníků 

     Starosta obce seznámil přítomné o průběhu výběru dodavatele na  

     Zhotovení zastávky a části chodníků. Jelikož se jedná o zakázku malého 

     rozsahu, nebylo třeba vyhlašovat výběrové řízení, ale stačilo udělat  

     pouze průzkum trhu.  Obci byly doručeny 3 cenové nabídky: 

     1/ 5.4. 2016  od p. Aleše Nývlta 545 672 Kč, 

     2/ 7.4. 2016  PH stavební s.r.o. 485 756,84 Kč  

     3/ 18.4.2016  p.Herclik 516 618,17 Kč. 

     Zastupitelstvem byla vybrána PH stavení s.r.o. 

     Návrh na usnesení k bodu 7.: 

     Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele zastávky a chodníku  

     směr Vysoký Újezd firmu PH stavební a ukládá starostovi obce 

     p. Václavu Ježkovi podepsání smlouvy na částku 485 757,-Kč. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 



 

 

 

 

 

8. Schválení příspěvku Mikroregionu Třebechovicko 

    Starosta obce informoval občany o výši příspěvku Mikroregionu  

    Třebechovicko ve výši 18 Kč/obyvatele. Je to stejná částka jako  

    v loňském roce. 

    Návrh na usnesení k bodu 8.: 

    Zastupitelstvo obce schvaluje výši členského příspěvku MRT ve výši  

    18,00 Kč na obyvatele, celkem tedy 5.690,00 Kč a ukládá účetní obce  

    p. Vlastě Minaříkové převedení těchto prostředků na účet MRT   

    č. 78-7557250287/0100. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 . 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 
  

 

9. Schválení Účetní závěrky r.2015 

    Starosta obce seznámil přítomné s Účetní závěrkou r. 2015. 

    Návrh na usnesení k bodu 9.: 

    Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 . 

     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 

 

10. Schválení  Závěrečného účtu obce k 31.12.2015 

      Starosta obce seznámil přítomné s průběhem auditu, který proběhl  

      dne 11.4.2016. Závěrem je, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky  

      (§10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. 

      Návrh na usnesení k bodu 10.: 

      Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce k 31.12.2015, 

      a to „ Bez výhrad“. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                                        proti         0 



                                        zdržel se   0 . 

     = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 

 

 

11. Různé 

      1. Starosta obce informoval o přijetí žádosti TJ Jílovice o souhlas  

          s uvedením čp. 110, dle nového OZ jako jejich sídlo. 

          Návrh na usnesení k bodu 11.1.: 

          Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby TJ Jílovice používalo adresu 

          č.p. 110 jako jejich sídlo! 

          Výsledek hlasování: pro           7 

                                            proti         0 

                                            zdržel se   0 . 

          = Usnesení bodu 11.1. bylo schváleno. 

 

      2. Starosta obce informoval o zjištění, že některé pozemky v obci 

         „ostatní plocha“ a „ostatní komunikace“ byly na katastru změněny,  

         aniž by obec byla s touto skutečností seznámena.  Byl osloven 

         Katastrální úřad o vysvětlení. 

         Návrh na usnesení k bodu 11.2.: 

         Zastupitelstvo obce ukládá p. Václavu Ježkovi starostovi obce,  

         oslovit majitele pozemků dotčených touto změnou, (v případech, kdy  

         provedení této změny má zásadní vliv na užívání nemovitosti či  

         pozemku) vyvolání jednání a řízení o napravení zřejmé nesprávnosti  

         v katastru nemovitostí. 

         Výsledek hlasování: pro           7 

                                          proti         0 

                                          zdržel se   0 . 

          = Usnesení bodu 11.2. bylo schváleno. 

       

       3. Starosta obce informoval přítomné o přechodu na nové webové 

           stránky obce a z tohoto důvodu nebudou cca 3 dny funkční.  

           Úřední deska bude v těchto dnech funkční na obecním úřadě. 

 

 

12. Diskuse 

 

 



13. Závěr – schůze byla ukončena ve 20,00 hodin. 

 

 

 

 

 

V Jílovici 27.4.2016 

 

Zapisovatelka:     Vlasta Minaříková    …………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 

 

          Monika Škopová            …………………… 

 
     Starosta obce:       Václav Ježek      ……………………..
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