
, 									Obec	Jílovice,	517	72	Jílovice	26	

Usnesení	č.	4/2016				
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 31. srpna 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. JUDr. Lumíra Thiela a p. Josefa 
      Baluchu, 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 doplňujícími body  

1. odeslání žádosti o prodloužení termínu ukončení projektu na 
            pořízení územního plánu  

2. odeslání žádosti o změnu charakteru Smlouvy o dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na likvidaci následků povodní         
z neinvestiční na investiční. 

      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. Schválení přijetí daru od města Třebechovice pod Orebem 
    Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru od města Třebechovice p.O. 
a  ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání darovací smlouvy. 

    Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti         0 
                                       zdržel se   0 . 
    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  
  
 
4.  Schválení smlouvy o výpůjčce M.P 
      Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o výpůjčce a ukládá      
starostovi obce p. Václavu Ježkovi její podepsání. 

      Výsledek hlasování: pro           7 
                                        proti         0 
                                        zdržel se   0 . 
       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  
   
 
 
5. Schválení Vnitřní směrnice o poskytnutí daru 
    Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Vnitřní směrnice č. 1/2016 O 
poskytování finčního daru občanům s trvalým pobytem v obci Jílovice na 
úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově. 

    Výsledek hlasování:  pro           7 
                                       proti         0 
                                       zdržel se   0 . 
     = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
 
 
                                        



6. Schválení limitu pokladní hotovosti 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši limitu pokladní hotovosti 
    na 70.000,-- Kč, a to v obou pokladnách dohromady.  
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 
7.  Schválení poskytnutí daru „Důchodci od Dědiny“ 
     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru „Důchodcům od  
     Dědiny“ ve výši 2.000,-- Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu 
     Ježkovi podepsání Darovací smlouvy.  
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

8. Různé 
     Doplňující bod 1. 
     Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu  
    ukončení projektu č. 11RRD03-0010 Územní plán Jílovice a ukládá 
   starostovi obce podepsání dodatku smlouvy o prodloužení termínu. 
    Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8.-1. doplňující bod - bylo schváleno. 

     Doplňující bod 2. 
     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje zaslání žádosti o změnu 
    charakteru Smlouvy o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje z 
    charakteru neinvestiční na charakter investiční a ukládá starostovi¨ 
    obce p. Václavu Ježkovi podepsání dodatku smlouvy. 
    Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8.-2. doplňující bod - bylo schváleno. 



 

 
9. Diskuse 
 
 
10. Závěr 
 
     
 
        
     V Jílovici 31.8.2016 
 

Zapisovatelka:      Vlasta Minaříková    …………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:    JUDr. Lumír Thiel         …………………… 
 
          Josef Balucha           …………………… 
 

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


