
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 3/2017    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 16. srpna 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. Moniku Škopovou a p. JUDr. Lumíra 

      Thiela, zapisovatelku a sestavení zápisu p. Zdeňku Šolcovou. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

       zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 

1.4 Schválení programu 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání..  

      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 „Pasportu a projektu svislého značení a dopravního zařízení“ 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje „Pasport a projekt svislého  

    dopravního značení a dopravního zařízení obce Jílovice“. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti        0 

                                      zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  

  

 

4.  Schválení „Vyhlášky o pořádání kulturních a sportovních podniků ve 

     venkovních prostorech“ – č. 3/2017 

     Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku obce Jílovice č. 3-2017 

     „Vyhlášku o pořádání kulturních a sportovních podniků ve venkovních  

     prostorech“. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                                       proti        0 

                                       zdržel se  0 . 

     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  

 

 
5. Schválení úpravy podmínek pronájmů v areálu „Na Ohrádce“  

    Zastupitelstvo obce upravuje a mění Všeobecné podmínky 

krátkodobého pronájmu v areálu „Na Ohrádce“: povoluje se vstup 

psů za doprovodu psovoda za podmínky, že pes je na vodítku. 

Dále se mění Ceník krátkodobého pronájmu areálu „Na Ohrádce“. 

Vypouští se první odstavec „Spolky se sídlem v Obci Jílovice jsou 

oprávněny se souhlasem obce užívat krátkodobě areál „Na Ohrádce“ 

bezúplatně, vždy však se souhlasem obce“ a nahradí jej odstavec 

„Osoby s trvalým pobytem v obci a obecní spolky v obci Jílovice – 

první pronájem 500,-- Kč a každý další 1.000,-- Kč“. 

         Výsledek hlasování: 

A) Vstup psů             pro          7 

                                           proti        0 

                                           zdržel se  0 . 

B) Cena pronájmu    pro          6 

                            proti        1 

                            zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 5. bylo schváleno.  

 



 

                                        
6. Schválení Darovací smlouvy na finanční dar od KHK 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přijetí daru ve výši 40.000,-- Kč 

     a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsat Darovací smlouvu 

     č. DS2017/02263. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 . 

        = Usnesení bodu 6. bylo schváleno.   

      

 

7. Schválení Dodatku směrnice číslo 1/2016 (finanční dar) 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Dodatek směrnice č. 1/2016 

     (finanční dar). Dále schvaluje výši daru pro rok 2017 na částku 500,--  

     Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání darovacích  

     Smluv. 
     Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

8. Schválení poskytnutí finančního daru OS Důchodci od Dědiny 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru spolku DoD ve 

výši 1.000,- Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání 

Darovací smlouvy.  

 Výsledek hlasování: pro           7 

                                  proti         0 

                                  zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 



 

9. Informace k vyhlášce o rušení nočního klidu  
          
 

 

10. Různé 

             

 

 11. Diskuse a závěr 

             

 

 

 

        

     V Jílovici 16.8.2017 

 

Zapisovatelka:      Zdeňka Šolcová      …………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:    Monika Škopová            …………………… 

 

          JUDr. Lumír Thiel         …………………… 

 

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