Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 4/2016 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
31. srpna 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:
14

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Schválení přijetí daru od města Třebechovice pod Orebem
4/ Schválení smlouvy o výpůjčce M.P.
5/ Schválení Vnitřní směrnice o poskytnutí daru
6/ Schválení limitu pokladní hotovosti
7/ Schválení poskytnutí daru „Důchodci od Dědiny“
8/ Různé
9/ Diskuse
10/ 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 24.8.2016 do 31.8.2016. 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. JUDr.Lumíra Thiela
a p. Josefa Baluchu, 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. 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
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 body jednání:
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.
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 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.
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. Schválení přijetí daru od města Třebechovice pod Orebem
Starosta obce seznámil přítomné o obdržení Darovací smlouvy na
poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-- Kč na likvidaci následků
povodní.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
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
Starosta obce seznámil přítomné s uzavřením Smlouvy o výpůjčce
sběrných nádob se spol. Marius Pedersen.
Návrh na usnesení k bodu 4.:
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

Starosta obce seznámil přítomné se zněním Vnitřní směrnice
č. 1/2016 O poskytování finančního daru občanům s trvalým pobytem
v obci Jílovice na úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na
venkově.
Návrh na usnesení k bodu 5.:
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

Starosta obce seznámil přítomné s potřebou zvýšení pokladní hotovosti
Obce Jílovice.
Návrh na usnesení k bodu 6.:
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“
Starosta obce seznámil přítomné s přijetím žádosti o poskytnutí
finančního daru „Důchodcům od Dědiny“ a navrhl poskytnout dar ve
výši 2.000,-- Kč.
Návrh na usnesení k bodu 7.:
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.
Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že do konce roku 2016
nebude možné vydat a schválit nový územní plán obce, proto je třeba
zažádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu
ukončení projektu, a to do 31.12.2017.

Návrh na usnesení k bodu 8.-1. doplňující bod:
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.
Starosta obce seznámil přítomné s potřebou zaslání žádosti Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje o změnu charakteru Smlouvy o dotaci
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na likvidaci následků povodní, a to
z charakteru neinvestiční na charakter investiční, a to z důvodu financování
provedených prací v obci.

Návrh na usnesení k bodu 8.-2. doplňující bod:
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 - schůze byla ukončena v 19,50 hodin.

V Jílovici 31.8.2016
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

JUDr.Lumír Thiel

……………………

Josef Balucha

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

