
Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.7.  2017    

 

Přítomno :  šest zastupitelů                                                                Omluven :  p. Škopová (lázně) 

 

 

 

▪ Nové nádoby na tříděný odpad získané bezúplatnou výpůjčkou od f. Marius Pedersen byly umístěné 

u bytové jednotky č.p. 109  

 

▪ Správě silnic Královéhradeckého kraje byla odeslaná žádost na opravu komunikací (projeté koleje, 

propadlé kanály), oprava přislíbena do 3 měsíců. 

 

▪ Obecní úřad obdržel stížnost na pobíhání a chování psů v nemovitosti č.p. 94. Majitelům byla zaslána 

písemná výzva ke sjednání nápravy.   

 

▪ Pořízení obecního nakladače na základě dotace prostřednictvím f. Kondeco je posunuto do dalšího kola 

přidělování dotací. 

 

▪ Lhůta pro řešení nepovolených staveb u č.p. 109 byla Stavebním úřadem v Opočně stanovena do 

30.4.2018. 

 

▪ Dne 5.7.2017 proběhl v Ledcích turnaj v kopané pod záštitou Mikroregionu Třebechovicko. Obec 

Jílovice reprezentovalo 1 družstvo a umístilo se na krásném 3. místě. Soutěžícím děkujeme za 

reprezentaci obce. 

 

▪ Starosta obce zajistil možnost odvozu nepotřebné hlíny ze hřiště do lomu. 

 

▪ Na nerovný povrch tenisového kurtu s umělým povrchem byla dodavateli zaslána reklamace.  

 

▪ Starosta obce zajistí zaoblení ostrých hran u tenisových kurtů.  

 

▪ V přípravě slavnostní otevření dokončených tenisových kurtů. Předpokládaný termín je 2.9.2017, kdy 

se bude konat tradiční „Loučení s létem a rybářské závody“. 

 

▪ Zatěžování lajn na zimu na tenisovém kurtu zajistí TJ Jílovice. 

 

▪ Faktury na stočné k 30.6.2017 byly rozeslány obyvatelům obce. 

 

▪ Firmě Marius Pedersen byla zaslána stížnost na chybné zabezpečení kontejnerů po jejich výsypu. 

V lokalitě „Na Mrštníku“ nesprávným zpětným umístěním došlo ke sjetí kontejneru až na hlavní 

komunikaci směrem na Libníkovice.  

 

▪ Obec obdržel dividendu od VaK Hradec Králové ve výši 5.292,-- Kč. 

 

▪ Obec obdržela žádost od nájemkyně obchodu p. Grulichové na nové topení v obchodě. Žádost bude 

řešena starostou a stavebním výborem. 

 

▪ Přemístění chybně umístěné značky objížďky v zatáčce u Hájkových na obecní komunikaci řeší 

starosta. 

 

 



 

▪ Plevel na Mokřadu bude odstraněn brigádníky obce. 

 

▪ V přípravě Vyhláška obce o pořádání sportovních a kulturních akcí v obci. Řešeno ve spolupráci 

s Ministerstvem vnitra.  

 

▪ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánováno na 16.8.2017. 

 

 

 

 

 

             Vypracovala : Z. Šolcová                                                                       Schválil :   V. Ježek 

                                                                                                                                    starosta obce 


