
,          Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 5/2016    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 26. října 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. Tomáše 

       Kazdu, sestavením zápisu p. Zdeňku Šolcovou a zapisovatelku 

       p. Vlastu Minaříkovou. 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                        proti         0 

       zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 

1.4 Schválení programu 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem  

      Schválení poskytnutí daru Knihovně města Hr. Králové..  

      Výsledek hlasování: pro          6 

              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 Mikroregionu Třebechovicko 

    Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru od Mikroregionu 

Třebechovicko ve výši 10.000,-- Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu 

Ježkovi podepsání darovací smlouvy. 

    Výsledek hlasování:  pro           6 

                                       proti        0 

                                       zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  

  

 

4.  Schválení koupě pozemku p.č. 163/2 

      Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p.č.163/2 o výměře 826  

      m2 za cenu 45 Kč m2, celkem 37.170,- a ukládá starostovi obce  

      uzavření a podepsání Kupní smlouvy. 

      Výsledek hlasování: pro           6 
                                        proti        0 

                                        zdržel se  0 . 

      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  

   

 

 

5. Schválení prodeje části pozemku p.č. 115 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 115 

    o výměře asi 18 m2 za cenu 100 Kč za m2 a ukládá starostovi obce 

    p. Václavu Ježkovi podepsání Kupní smlouvy s těmito podmínkami: 

    1. pozemek bude geometricky oddělen na náklady kupujícího 

    2. ve smlouvě bude odstavec, že kupující bude mít v budoucnu  

        povinnost povolit vstup na pozemek k provádění údržby budovy. 

    Výsledek hlasování:  pro          6 

                                       proti        0 

                                       zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
 

 

                                        



6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno 

    Zastupitelstvo obce Jílovice souhlasí se zřízením VB na pozemku 112/1  

    a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání Smlouvy o  

    smlouvě budoucí za těchto podmínek: VB bude zřízeno v nezbytném  

    rozsahu ( šíři 1 m  a celé délce vedení přípojky). VB bude zřízeno  

    bezúplatně za podmínky, že oprávněný uhradí všechny náklady se 

    zřízením věcného břemene spojené, včetně nákladů za zřízení před  

    katastrálním úřadem. Přesná rozsah VB bude specifikován  

    geometrickým plánem, který bude pořízen na náklady oprávněné osoby. 

    Výsledek hlasování: pro           6 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

7.  Schválení dodavatele na opravu antukového kurtu 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele na opravu  

     tenisového kurtu poničeného povodní firmu PH stavební s nejnižší  

     nabídkovou cenou 220.000,-a ukládá starostovi obce Jílovice  
     p. Václavu Ježkovi podepsání Smlouvy o dílo. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

8. Schválení smlouvy o nájmu- části poz.p.č. 112/1 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s TJ 

Jílovice, z.s. ohledně části pozemku parc.č. 112/1 k.ú. Jílovice u Českého 

Meziříčí za účelem provozování tenisových kurtů (o předpokládané 

výměře +- 648 m2) za těchto podmínek: 

- Obec vybuduje kurt do 30.6.2017 

- Doba nájmu 1.7.2017 – 30.6.2067 

- Nájemné za celou dobu nájmu 140 000 Kč bude uhrazeno do 14 dní 
po uzavření nájemní smlouvy 

- Vedle nájemného hradí nájemce spotřebovanou vodu 



- Občané obce neregistrovaní v TJ Jílovice budou mít možnost 
využívat kurty minimálně v rozsahu 200 hodin ročně + 2víkendy 

SDH Jílovice 

- Údržba kurtu: obec materiál x nájemce práce 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

9. Různé 

     Doplňující bod – schválení  poskytnutí daru Knihovně Hr.Králové 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí finančního daru pro  

    rok 2017 KMHK ve výši 1.000,- Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu  

    Ježkovi podepsání darovací smlouvy. 

    Výsledek hlasování: pro           6 

                                      proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 9. doplňující bod - bylo schváleno. 

 

 

10. Diskuse 

 

 

11. Závěr     

 

        

     V Jílovici 26.10.2016 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    JUDr. Lumír Thiel         …………………… 

 

          Tomáš Kazda           …………………… 

 

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