
,          Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 6/2016    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 7. prosince 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. Janu Rydlovou 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..  

       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. Zpráva o stavu hospodaření k 30.11.2016 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu hospodaření 

    obce k datu 30.11.2016. 

    = Usnesení bodu 3. bylo přijato.  

  

 

4.  Schválení rozpočtového provizoria 

      Zastupitelstvo obce schvaluje, že hospodaření obce od 1.1.2017 se do  

      doby schválení rozpočtu pro rok 2017 bude řídit pravidly  

      rozpočtového provizoria s tím, že budou hrazeny pouze dlouhodobé 

      závazky a nejnutnější výdaje pro zachování chodu obce a skutečné 

      výdaje budou zahrnuty do schváleného rozpočtu obce pro rok 2017. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                                        proti        0 

                                        zdržel se  0 . 

      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  

   

 

 

5. Schválení Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání 

    Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k Dohodě o rozsahu a způsobu 

    užívání a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi jeho podepsání. 

    Výsledek hlasování:  pro          6 

                                       proti        1 

                                       zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
 

 

                                        

6. Schválení Odpisového plánu obce pro rok 2017 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Odpisový plán pro rok 2017.. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 



 

    7.  Schválení cen za svoz komunálního odpadu 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje cenu za svoz komunálního  

        odpadu takto: obyvatelé obce Jílovice budou hradit za známky pro  

        rok 2017 za svoz KO stejnou výši, jakou bude obci účtovat firma MP- 

        viz. Dodatek ke smlouvě a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi  

        jeho podepsání. Pokud dojde z legislativních důvodů k navýšení ceny 

        v průběhu roku 2017, bude rozdíl této ceny obyvatelům obce   

        doúčtován po podpisu dalšího dodatku smlouvy. 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                                         proti         0 

                                         zdržel se   0 

        = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

8. Schválení ceny stočného pro rok 2017 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje cenu stočného pro rok 2017       

ve výši 35,10 Kč za 1m3. 

Výsledek hlasování: pro           7 
                                  proti         0 

                                  zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

9. Schválení inventarizační a likvidační komise pro inventury 

    majetku k 31.12.2016 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje inventarizační a likvidační  

     komisi pro inventury majetku k 31.12.2016 ve složení: 
     Předseda – Josef Balucha 

     Členové – Monika Škopová a JUDr. Lumír Thiel 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 



 

10. Diskuse 

 

 

11. Závěr     

 

        

     V Jílovici 7.12.2016 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 

 

          Josef Balucha           …………………… 

 

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