
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2/2017    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 17. května 2017 „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 s doplňujícími body..  

      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. Schválení Rozpočtu obce na rok 2017 

    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 

     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 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatečnou zprávu Inventarizační 

    komise.    
    = Usnesení bodu 5. bylo vzato na vědomí. 

 
 

                                        
6. Schválení dodavatele oplocení antukového kurtu 

    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 

     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    

    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 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet obce k 31.12.2016 

    „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 

      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 

     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. 

 

 11. Diskuse a závěr 

             

 

        

     V Jílovici 17.5.2017 

 

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

 

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

 

          Josef Balucha           …………………… 

 

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