Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 1/2017 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
22. února 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:
19

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Schválení žádostí o finanční příspěvky a dary pro rok 2017
4/ Schválení smluv o finanční příspěvky a dary na rok 2017
5/ Dodatečné schválení dodavatele traktůrku
6/ Zpráva inventarizační komise
7/ Schválení záměru prodeje starého traktůrku a min.prodej.ceny
8/ Schválení dodavatele antukového povrchu a lajn
9/ Schválení plánu činnosti na rok 2017
10/ Schválení plánu činnosti při vzniku mimořádné události
11/ Různé
12/ Diskuse
13/ 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 15.2.2017 do 22.2.2017. 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:
11. A = uzavření Dohody o společném školském obvodu MŠ s obcí
Jeníkovice
11. B = Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- parc.č. 593/41
11. C = jmenování nové kronikářky obce paní Ivy Ježkové
11. D = Informace o vymáhání pohledávky od spol. WAYCOM
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. 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:
- pravidla rozpočtového provizoria = obec se pravidly do doby schválení rozpočtu řídí
- Dodatek ke smlouvě o pronájmu (Na Ohrádce) = byl sepsán
- Inventarizační komisí byly inventury majetku provedeny

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 žádostí o finanční příspěvky a dary pro rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné s přijetím žádostí od Agentury Domácí
Péče Mgr. Zuzany Luňákové na 7.500,-- Kč, SDH Jílovice na 20.000,-Kč a FC České Meziříčí na 1.000,-- Kč.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
Zastupitelstvo obce schvaluje podané žádosti o finanční dary.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 3. bylo schváleno.

4. Schválení smluv o finanční příspěvky a dary na rok 2017
Návrh na usnesení k bodu 4.:
Zastupitelstvo obce schvaluje, poskytnutí darů:
Agentuře Domácí péče Mgr. Zuzaně Luňákové ve výši 7.500,-- Kč,
SDH Jílovice ve výši 20.000,-- Kč a
FC České Meziříčí ve výši 1.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 4. bylo schváleno.

5. Dodatečné schválení dodavatele traktůrku

Starosta obce seznámil přítomné se skutečností, že v prvních lednových
dnech při sněhové kalamitě došlo k poruše motoru na obecním
traktůrku. Vzhledem ke kalamitnímu stavu v obci bylo nutné situaci
řešit. Starosta oslovil 3 firmy o cenovou nabídku na dodání nového:
1. Strom Praha a.s. – cena s frézou 215.890,-- Kč
2. F. Danhel Týn nad Vltavou – cena s frézou 218.790,-- Kč
3. F. AMIPE Bílý Újezd – cena s frézou 209.090,-- Kč.
Návrh na usnesení k bodu 5.:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje dodavatele traktůrku f. AMIPE
Bílý Újezd s nejnižší cenou 209.090,--. Výběr byl schválen předem
všemi zastupiteli a byl sepsán Zápis z mimořádné situace a zastupiteli
podepsán.
Výsledek hlasování: pro
7
proti

0

zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 5. bylo schváleno.
6. Zpráva inventarizační komise

Předseda inventarizační komise pan Josef Balucha přednesl Zprávu
o provedené inventuře obecního majetku k datu 31.12.2016. K tomuto
datu nebylo možné inventovat majetek v plechové garáži Na Ohrádce,
neboť byla v rámci sněhové kalamity a mrazy zamrzlá a nebylo možné
ji dosud otevřít.
Zpráva inventarizační komise je Přílohou č. 3 Zápisu č. 1/2017.
Návrh usnesení k bodu 4.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Inventarizační komise
A ukládá p. Baluchovi dokončení inventury v garáži. Závěrečná zpráva
bude přednesena na příštím zasedání zastupitelstva obce.
= Usnesení bodu 6. bylo vzato na vědomí.

7. Schválení Záměru prodeje starého traktůrku a min.prodej.ceny
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce s prodejem
starého traktůrku. Stáří je 13 let, opotřebení odpovídá stáří. Dle
odborného posudku je min. cena podání stanovena na 20.000,-- Kč.

Návrh na usnesení k bodu 7.:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Záměr č. 1-2017 a ukládá
starostovi obce p. Václavu Ježkovi jeho podepsání a vyvěšení na el.
úřední desce úřadu.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 7. bylo schváleno.

8. Schválení dodavatele antukového povrchu a lajn
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na
dodavatele antukového povrchu a lajn na tenisový kurt. Osloveno bylo
5 firem, cenové nabídky byly doručené 3:
1. Firma Sibera – cen. nabídka 195.717,-- s DPH (bez záruky)
2. Firma KNOR – cen. nabídka 201.500,--, není platce DPH
3. Firma Schmid – cen. nabídka 249.862,-- s DPH, záruka 2 roky
Návrh na usnesení k bodu 8:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele antukového povrchu
lajn firmu Schmid Lubomír, IČO 45121745 za cenu 249.862,71 Kč včetně
DPH. Firma byla vybrána z důvodu moderního patentovaného povrchu
s certifikátem kvality ISO 9000 a jeho ekologické nezávadnosti.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání
Smlouvy o dílo s termínem předání dokončeného díla do 12.5.2017.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 8. bylo schváleno.

9. Schválení plánu činnosti na rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem plánu činnosti na rok 2017:

= Veřejná schůze zastupitelstva 6x za rok
= Pracovní schůzky po 14-ti dnech
= Dokončení projektu „Zklidnění dopravy v obci Jílovice“
= Zatrubení náhona podél hřiště
= Dokončení antukového povrchu
= Oplocení kurtů
= Dokončení územního plánu obce
= Terénní úpravy v areálu Na Ohrádce
= Zpracování projektu na zvětšení poldru
= Pořádání sportovních a kulturních akcí
= Sledování dotačních titulů a následné podání žádosti o dotace
= Realizace projektů na základě schválených žádostí o dotace
= Pasport komunikací
= Zadání projekčních prací na zklidnění směr Libníkovice

Návrh na usnesení k bodu 9:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán činnosti na rok 2017.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 9. bylo schváleno.

10. Schválení Plánu činnosti při vzniku mimořádné události
Starosta obce přednesl přítomným nový Plán činnosti při vzniku
mimořádné události. Stávající byl již zastaralý a neaktuální.
Návrh na usnesení k bodu 10:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán činnosti při vzniku
mimořádných událostí.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 10. bylo schváleno.

11. Různé
11. A Uzavření Dohody o společném školském obvodu MŠ s obcí
Jeníkovice

Obce, které nejsou zřizovateli mateřské školy, mají od 1.1.2017 dle
písmena b) a c) par. 178 odst. 2 Školského zákona povinnost uzavřít
Dohodu o společném školském obvodu MŠ s některou ze spádových
oblastí. Po jednání starosty obce se starostkou obce Jeníkovice, bude
uzavřena dohoda s obcí Jeníkovice.
Návrh usnesení k bodu 11.A:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Dohody o společném
školském obvodu MŠ s obcí Jeníkovice a ukládá starostovi obce
uzavření a podepsání této „Dohody“.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 11A. bylo schváleno.

11.B Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- parc.č. 593/41
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014348/VB/1 – Jílovice,
p.č. 593/41, Slusarčuková, knn mezi Obcí Jílovice a ČEZ Distribuce
a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, za jednorázovou cenu ve výši
Kč 10.000,--.
Návrh usnesení k bodu 11.B:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014348/VB/1 – Jílovice
p.č. 593/41, Slusarčuková, knn mezi Obcí Jílovice a ČEZ Distribuce
a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, za jednorázovou cenu ve výši
Kč 10.000,--.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 11B. bylo schváleno.

11. C = Jmenování nové kronikářky obce paní Ivy Ježkové
Starosta obce seznámil přítomné s ukončením činnosti kronikáře
obce p.Michala Jiráska. Zájemci na tuto činnost byli vyzváni
obecním rozhlasem. Nikdo se nepřihlásil. Jmenovaná byla
paní Mgr. Iva Ježková.
= Jmenování kronikářky bylo vzato na vědomí.

11. D = Informace o vymáhání pohledávky od spol. WAYCOM
Obec Jílovice má pohledávku u spol. WAYCOM z titulu uzavření
Smlouvy o umístění internetového přijímače na budově Obecního
úřadu. Byly již zaslány 2 upomínky. Před demontáží přijímače
bude ještě oslovena právnička k zaslání poslední právní upomínky
a poté starosta zahájí jednání o odstranění zařízení ze
střechy Obecního úřadu a ukončí smluvní vztah.
= Informace o vymáhání pohledávky a příp. ukončení
smluvního vztahu bylo vzato na vědomí.

12. Diskuse

13. Závěr
Schůze byla ukončena v 20,30 hodin.

V Jílovici 7.12.2016
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Josef Balucha

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

