Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 3/2016 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
27. června 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:
25

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Dodatečné schválení podání žádosti o dotaci
4/ Schválení nařízení obce o podomním prodeji
5/ Schválení dodavatele multifunkčního hřiště
6/ Schválení dodavatele na oplocení multifunkčního hřiště
7/ Schválení poskytnutí darů pro obyvatele zasažené povodní
8/ Schválení pronájmu části pozemku „Na Ohrádce“ dle záměru obce
9/ Různé
10/ Diskuse
11/ 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 20.6.2016 do 27.6.2016. 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. 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
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který je v souladu
s pozvánkou na veřejné zasedání zveřejněné na úřední desce.
Starosta obce doplnil do programu schválení další bod jednání,
a to dodatečné schválení další žádosti o dotaci.
Starosta obce dal dále možnost přítomným vyjádřit se k programu.
Nebyly již navrženy žádné další doplňující body.
Návrh usnesení k bodu 1.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem
dodatečného schválení další žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno.
Program zasedání zastupitelstva obce č. 3/2016 je přiložen k zápisu
– viz.pozvánka – příloha č. 2.

2. Kontrola usnesení z minulé schůze
Starosta obce konstatoval, že úkoly vyplývající z usnesení minulého
veřejného zasedání byly splněny.
Návrh na usnesení k bodu 2.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé
schůze.
= Usnesení bodu 2. bylo vzato na vědomí.

3. Dodatečné schválení podání žádosti o dotaci
Starosta obce konstatoval a seznámil přítomné, že z důvodu povodně
Ze své pozice oslovil a zaslal žádost v podobě dopisu na KÚ KHK o
přidělení možné dotace na úhradu nákladů způsobených bleskovou
povodní. Bylo nutné zažádat okamžitě, a proto nebylo možno schválit
zaslání této žádosti předem veřejnou schůzí. Z tohoto důvodu je nutné
žádost schválit dodatečně.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
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
Starosta obce seznámil přítomné se zněním „ Nařízení obce č. 1/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce“.
Návrh na usnesení k bodu 4.:
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

Starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami firem, které

byly osloveny, na dodávku prací a výsledkem výběru firmy.
V. Štroukal
588.475,00 s DPH
Multi Unit s.r.o. 582.052,00 s DPH
Red Berry
578.338,00 s DPH
Návrh na usnesení k bodu 5.:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele multifunkčního
hřiště firmu RED BERRY za cenu 578.338,00 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 5. bylo schváleno.
6. Schválení dodavatele na oplocení multifunkčního hřiště

Starosta obce seznámil přítomné s cenovými nabídkami firem, které
byly osloveny, na dodávku prací a výsledkem výběru firmy.
Malovaný David 309 614,81 s DPH
Rudolf Bělák
273 539,03 s DPH
STANOS s.r.o.
257 147,00 s DPH
Návrh na usnesení k bodu 6.:
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
Starosta obce seznámil přítomné s podáním žádosti o poskytnutí
finančních darů majitelů nemovitostí zasažených povodní z rozpočtu
obce Jílovice. (žádosti přílohou č. 3 zápisu).
Návrh na usnesení k bodu 7.:
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¨
Starosta obce seznámil přítomné o obdržení jedné žádosti o pronájem části
pozemku parc. č. 112/1 „Na Ohrádce“ k zveřejněnému Záměru obce
č. 1/2016, a to od TJ Jílovice, z.s., 517 72 Jílovice č. 110.

Návrh na usnesení k bodu 8.:
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.

Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 8. bylo schváleno.
9. Různé
Doplňující bod programu: Starosta obce informoval občany o jeho
účasti na zasedání Rady Královéhradeckého kraje dne 27.6.2016 a
Rozhodnutím Rady KHK o přidělení další dotace obci Jílovice
z rozpočtu KHK na likvidaci následků bleskové lokální povodně,
která obec Jílovice zasáhla 28.5.2016.
Návrh na usnesení k bodu 8:
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.

10. Diskuse
11. Závěr – schůze byla ukončena ve 20,20 hodin.

V Jílovici 27.6.2016
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Monika Škopová

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

