
, 									Obec	Jílovice,	517	72	Jílovice	26	

Usnesení	č.	3/2016				
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

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

 
 

1.2  Zpráva o účasti 
      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) 
      ZO určuje ověřovateli zápisu p. Moniku Škopovou a p. Janu Rydlovou, 
      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 
      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem.    
      Výsledek hlasování: pro           7 
               proti          0  
      zdržel se 0 
      = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 
  
 
 
2.  Kontrola usnesení z minulé schůze 
     Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé  
     schůze.     
     = Usnesení bodu 2. bylo vzato na vědomí. 



 
      
 
3. Dodatečné schválení podání žádosti o dotaci  
    Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje podání žádosti o dotaci na  
    úhradu zvýšených nákladů způsobených bleskovou povodní Krajskému  
    úřadu Královéhradeckého kraje a ukládá starostovi obce p. Václavu 
    Ježkovi podepsání smlouvy na poskytnutí dotace. 
    Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti         0 
                                       zdržel se   0 . 
    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  
  
 
4.  Schválení nařízení obce o podomním prodeji 
      Zastupitelstvo obce schvaluje „Nařízení obce č.1/2016 o zákazu    
      podomního a pochůzkového prodeje na území obce“.           
      Výsledek hlasování: pro           7 
                                        proti         0 
                                        zdržel se   0 . 
       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  
   
 
 
5. Schválení dodavatele multifunkčního hřiště 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele multifunkčního  
    hřiště firmu RED BERRY za cenu 578 338 Kč s DPH a ukládá  
    starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání SoD uchazeči s nejnižší  
    cenovou nabídkou. 
    Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti         0 
                                       zdržel se   0 . 
     = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
 
                                        
6. Schválení dodavatele na oplocení multifunkčního hřiště  
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele oplocení hřiště  
    firmu STANOS s.r.o. za cenu 257.147,00 Kč s DPH a ukládá starostovi  
    obce p. Václavu Ježkovi podepsání SoD uchazeči s nejnižší cenovou  
    nabídkou. 



     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 
7.  Schválení poskytnutí darů pro obyvatele zasažené povodní 
     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí darů majitelům 
     10 nemovitostí v obci Jílovice na základě žádostí doručených na OÚ  
     a ukládá starostovi obce Jílovice p. Václavu Ježkovi podepsání  
     darovacích smluv ve výši 3.000,00 Kč na č.p. . 
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

8. Schválení pronájmu části pozemku „Na Ohrádce“ dle záměru obce 

    Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 112/1 TJ  
    Jílovice. Tento pozemek bude geometricky oddělen a jeho výměra bude  
    648 m2. Na tomto nově vzniklém pozemku bude vybudován antukový kurt  
    na náklady  na náklady TJ Jílovice, a to do dvou let od podpisu smlouvy. 
    Nájem se uzavírá na dobu 50 let a nájemné se stanovuje na 100 Kč na 
    10 let za podmínky, že kurt budou moci využívat obyvatelé obce Jílovice. 

        = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

9. Různé 
    Doplňující bod programu 
    Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na  
    úhradu zvýšených nákladů způsobených bleskovou povodní Krajskému  
    úřadu Královéhradeckého kraje a ukládá starostovi obce p. Václavu 
    Ježkovi v případě obdržení dotace podepsání smlouvy o poskytnutí této 
    dotace. 
    Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 . 
     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno.   
 



        
     V Jílovici 27.6.2016 
 

Zapisovatelka:      Vlasta Minaříková    …………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 
 
          Monika Škopová           …………………… 
 

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


