Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 6/2016 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
7. prosince 2016 „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:
12

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Zpráva o stavu hospodaření k 30.11.2016
4/ Schválení rozpočtového provizoria
5/ Schválení Dodatku k Dohodě o rozsahu a způsobu užívání
6/ Schválení Odpisového plánu obce pro rok 2017
7/ Schválení cen za svoz komunálního odpadu
8/ Schválení ceny stočného pro rok 2017
9/ Schválení inventarizační a likvidační komise pro inventury
majetku k 31.12.2016
10/ Diskuse
11/ 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 30.11.2016 do 7.12.2016. 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. 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.
K programu nebyly vzneseny žádné doplňující body.
Návrh usnesení k bodu 1.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání..
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno.
Program zasedání zastupitelstva obce č. 6/2016 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:
- Dar 10 000,- Kč od MRT byl převeden na účet obce Jílovice
-

Pozemek p.č. 163/2 – smlouva podepsána a doručena na KÚ na vklad
Pozemek p.č. 115 byl zaměřen a čeká se na změnu v KN
Smlouva o smlouvě budoucí na VB byla podepsána
Nájemní smlouva byla podepsána a fin. částka 140.000,-- Kč byla v řádném termínu
převedena na účet obce

Návrh na usnesení k bodu 2.:
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
Předsedkyně finančního výboru p. Monika Škopová přednesla zprávu
o stavu hospodaření k datu 30.11.2016. Viz. Příloha č. 3.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu hospodaření
obce k datu 30.11.2016.
= Usnesení bodu 3. bylo přijato.

4. Schválení rozpočtového provizoria
Starosta obce seznámil přítomné s pravidly hrazení závazků do doby
schválení rozpočtu pro rok 2017.
Návrh na usnesení k bodu 4.:
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 finanční
dary schválené zastupitelstvem obce. 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

Starosta obce seznámil přítomné s Dodatkem k Dohodě o rozsahu
a způsobu užívání budovy „Na Ohrádce“ .
Návrh na usnesení k bodu 5.:
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
Starosta obce seznámil přítomné s Odpisovým plánem na rok

2017.
Návrh na usnesení k bodu 6.:
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
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými cenami za svoz
komunálního odpadu. Po jednání s firmou Marius Pedersen není ještě
zcela jasné, jaké ceny budou stanovené.
Návrh na usnesení k bodu 7.:
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 MPviz. 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
Starosta obce seznámil přítomné s kalkulací za 1 m3 na 35,10 Kč.
Návrh na usnesení k bodu 8:
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
Starosta obce navrhl komisi ve složení:
Předseda – Josef Balucha
Členové – Monika Škopová a JUDr. Lumír Thiel

Návrh na usnesení k bodu 9:
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 - schůze byla ukončena v 20,15 hodin.

V Jílovici 7.12.2016
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Josef Balucha

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

