Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 2/2017 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
17. května 2017 „Na Ohrádce“ v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin.
Přítomni: zastupitelé: p. Ježek Václav, Šolcová Zdeňka, Balucha Josef, Rydlová Jana,
Kazda Tomáš JUDr. Thiel Lumír, Škopová Monika
Občané:
18

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Schválení Rozpočtu obce pro rok 2017
4/ Schválení delegáta na Valnou hromadu akcionářů VaK HK
5/ Zpráva inventarizační komise - doplnění
6/ Schválení dodavatele oplocení antukového kurtu
7/ Schválení příspěvků na MRT pro rok 2017 a Veřejnopr.smlouvy
8/ Schválení účetní závěrky r. 2016
9/ Schválení Závěrečného účtu obce k 31.12.2016
10/ Různé
11/ Diskuse a 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 10.5.2017 do 17.5.2017. 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. 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. 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
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:
10. A = Odstoupení od vymáhání pohledávky u spol. WAYCOM
10. B = Schválení návrhu Pasportu komunikací a schválení Vyhlášky
10. C = Schválení uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o výpůjčce (MP)
Návrh usnesení k bodu 1.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícími body..
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno.
Program zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017 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:
- příspěvky a dary byly poukázány a převedeny obdarovaným
-

Záměr na prodej traktůrku byl vyvěšen, byly přijaty 2 nabídky, traktůrek byl prodán za 22 tis.Kč
Smlouva s dodavatelem antukového povrchu byla podepsána, v současné době probíhá realizace
Vyhláška obce o společném školském obvodu je připravena,čeká se na schválení v Jeníkovicích
Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE byla podepsána, částka 10 tis.Kč převedena na účet

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 Rozpočtu obce na rok 2017
Návrh Rozpočtu na rok 2017 přednesla p. Zdeňka Šolcová.
Návrh Rozpočtu je přílohou č. 3 Zápisu.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok 2017 jako
vyrovnaný ve výši příjmů 4.211.560,00 Kč a ve výši výdajů
4.211.560,00 Kč. Závaznými parametry se stanovují paragrafy.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 3. bylo schváleno.
4. Schválení delegáta na Valnou hromadu akcionářů VaK HK
Návrh na usnesení k bodu 4.:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako delegáta na Valnou hromadu
akcionářů VaK starostu obce pana Václava Ježka .
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 4. bylo schváleno.
5. Zpráva inventarizační komise - doplnění

K datu 31.12.2016 nebylo možné inventovat majetek v plechové garáži

Na Ohrádce, neboť byla v rámci sněhové kalamity a mrazů zamrzlá a
nebylo možné ji otevřít. Z tohoto důvodu byla předmětem dodatečné
inventarizace. Zápis z dodatečné inventury je přílohou č. 4 Zápisu.
Návrh na usnesení k bodu 5.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatečnou zprávu Inventarizační
komise.
= Usnesení bodu 5. bylo vzato na vědomí.

6. Schválení dodavatele oplocení antukového kurtu
Osloveno bylo 6 firem, zastupitelstvo obce obdrželo 3 nabídky:
1. B plus P s.r.o. = 238.945,00 Kč
2. JM Demicarr s.r.o. = 209.466,00 Kč
3. Schmid = 196.746,00 Kč.

Návrh na usnesení k bodu 6.:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele oplocení antuk.
kurtu firmu Schmid s nejnižší nabídkovou cenou 196.746,-- Kč
a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání smlouvy o dílu.
Závazný termín předání dokončeného oplocení je do 23.6.2017.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 6. bylo schváleno.

7. Schválení příspěvků na MRT pro rok 2017 a Veřejnoprávní
smlouvy
Starosta obce informoval přítomné o stanovení příspěvků za obyvatele
Mikroregionu Třebechovicko pro rok 2017 na 18,-- Kč/obyvatele a
Městu Třebechovice p. Orebem dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy na
10,-- Kč/obyvatele.
Návrh na usnesení k bodu 7.:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje příspěvky na Mikroregion
Třebechovicko pro rok 2017 ve výši 18,-- Kč/obyvatele, celkem
5.724,00 Kč a ukládá p. Vlastě Minaříkové, účetní obce, převod
prostředků na účet č. 78-7557250287/0100. Dále ukládá p. Vlastě
Minaříkové převod finančních prostředků ve výši 3.180,00 Kč Městu
Třebechovice na účet č. 19-2421511/0100 vyplývající z uzavřené

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

8. Schválení Účetní závěrky r. 2016
Návrh na usnesení k bodu 8:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 8. bylo schváleno.
9. Schválení Závěrečného účtu obce k 31.12.2016

Návrh na usnesení k bodu 9:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016
a celoroční hospodaření obce za rok 2016 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 „Bez
výhrad“.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 9. bylo schváleno.
10. Různé
10. A = Odstoupení od vymáhání pohledávky u spol. WAYCOM
Starosta obce informoval přítomné o průběhu vymáhání
pohledávky za spol. WAYCOM ve výši 6.000,-- Kč dle
uzavřené smlouvy o umístění přijímače na budovy Obec.
úřadu v Jílovici. Nezaplacená splátka byla vymáhána obcí
Jílovice (zaslané 3 upomínky) a následně právní kanceláří
JUDr. Kláskové (předžalobní upomínka). Po zhodnocení

uvalení žaloby nebo odpisu pohledávky zastupitelstvo obce
rozhodlo z finančních důvodů (soudní poplatky, úkon právničky atd.)
o odpisu pohledávky.
Návrh na usnesení k bodu 10.A:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje odstoupení od vymáhání
pohledávek od společnosti WAYCOM z důvodu neefektivity. Zároveň
ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi zahájení kroků k
vypovězení smlouvy a odstranění zařízení.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 10.A bylo schváleno.

10.B = Schválení návrhu Pasportu komunikací a schválení Vyhlášky
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Pasportu komunikací
a návrhem Vyhlášky.
Návrh na usnesení k bodu 10.B:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje předložený návrh pasportu
komunikací a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání
a zveřejnění Vyhlášky.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 10.B bylo schváleno.

10.C = Schválení uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o výpůjčce-Marius
Pedersen
Starosta obce informoval občany o uzavření Dodatku č.1
Smlouvy o výpůjčce s f. Marius Pedersen z důvodu změny počtu nádob,
které jsou předmětem výpůjčky (obec Jílovice navýšila počty nádob).
Návrh na usnesení k bodu 10.C:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o výpůjčce s f. Marius Pedersen a ukládá starostovi obce p. Václavu
Ježkovi podepsání Dodatku smlouvy.

Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 10.C bylo schváleno.

11. Diskuse a závěr
Schůze byla ukončena ve 20,00 hodin.

V Jílovici 17.5.2017
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Josef Balucha

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

