
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Zápis č. 3/2017 a přijatá usnesení   
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

16. srpna 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:       20 

 

Program zasedání: 

1/  Zahájení  

2/  Kontrola usnesení z minulé schůze  

3/  Schválení pasportu a projektu svislého značení a dopravního zařízení  

4/  Schválení vyhlášky o pořádání kulturních a sportovních podniků ve 

     venkovních prostorech  

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

6/  Schválení Darovací smlouvy na finanční dar od KHK  

7/  Schválení dodatku Směrnice číslo 1/2016 (finanční dar)  

8/  Schválení poskytnutí finančního daru OS Důchodci od Dědiny  

9/  Informace k vyhlášce o rušení nočního klidu   

10/ Různé  

11/ Diskuse a 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 7.8.2017 do 16.8.2017. 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. Moniku Škopovou  

       a p. JUDr. Lumíra Thiela, zapisovatelku a sestavení zápisu p. Zdeňku  

       Šolcovou.  

       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. 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 

       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. 3/2017 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: 



-  bod 6. - Oplocení antukového kurtu – smlouva byla podepsána se 

schválenou částkou 196 746, dále došlo k sepsání Dodatku ke smlouvě 

z důvodu změny výměry oplocení s konečnou částkou 167 880,- Kč. 

Částka byla zaplacena. 

         - bod 7. - Příspěvek na veřejnoprávní smlouvu ve výši 3 180,- Kč byl  

            uhrazen 

- bod 10A. Waycom – oslovena právnička k sepsání patřičného dokumentu 

k odstranění zařízení z OÚ 

-  bod 10B. -  Veřejná vyhláška pasportu je platná 

-  bod 10C. -  Dodatek ke smlouvě MP byl podepsán        

       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 „Pasportu a projektu svislého značení a dopravního zařízení“  

    Starosta obce informoval občany, že pasport dopravního značení 

    navazuje na pasport komunikací, mapuje vlastnické vztahy k dopravním  

    značkám, jejich umístění a doplnění, aby značení odpovídalo legislativě 

    a povrchům komunikací v katastru obce Jílovice. Oba pasporty je 

    potřeba mít při žádosti o dotaci na opravy komunikací v obci.  

    Návrh na usnesení k bodu 3.: 

    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 

     Starosta obce informoval přítomné o zpracování a vydání „Vyhlášky o 

     pořádání kulturních a sportovních podniků ve venkovních prostorech“, která 

     upraví a stanoví pravidla pro pořádaní akcí. 

     Návrh na usnesení k bodu 4.: 

     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“  

    Starosta informoval přítomné o úpravě podmínek krátkodobého pronájmu 

    Areálu „Na Ohrádce“ a seznámil občany se změnami: 

1) Možnost vstupu psů za doprovodou psovoda za podmínek, že pes musí 
být na vodítku 

2) Ruší se první odstavec ceníku krátkodobého pronájmu a mění se bod „A“ 

na „Osoba s trvalým pobytem v obci a obecní spolky“ …….  

Návrh na usnesení k bodu 5.: 

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 

    Starosta obce informoval občany, že Obec Jílovice se umístila na třetím místě   

    v soutěži obcí s 301 – 2000 obyvateli Čistá obec, čistý kraj pořádanou f.  

    EKO-KOM a Královéhradeckým krajem a obdržela tak finanční dar ve výši  

    40.000,-- Kč (za Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem). 



Návrh na usnesení k bodu 6.: 
         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) 

     Starosta obce informoval přítomné o zpracování Dodatku směrnice  

     č. 1/2016 (finanční dar). 

     Návrh na usnesení k bodu 7.: 

     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 

Návrh na usnesení k bodu 8: 

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  

     Starosta obce podal všem přítomným informaci o tom, že Obec nijak  

     nepochybila tím, že nevydala vyhlášku o rušení nočního klidu. Starosta obce 

     jednal několikrát na Ministerstvu vnitra a na základě zjištěných informací se  

     zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlášku nevydávat. 

 

 

 

10. Různé 

      - Starosta obce informoval občany o zahájení reklamace povrchu 

         víceúčelového hřiště. 

- Starosta obce pozval občany na „Den na ukončení prázdnin“ spojený 

s rybářskými závody a otevřením nových tenisových kurtů. 

 

 

 

11. Diskuse a závěr 

      - p. Voltr se dotázal, zda bude uskutečněna sbírka na Bohuslavice 

         postižené větrem a přívalovým deštěm. Zastupitelé zjistí, zda bude  

         postižená obec zřizovat účet, kam by občané mohli zasílat své dary 

- p. Ing. Labuť informoval přítomné o vydané Vyhlášce o rušení 

nočního klidu, kterou má Město Třebechovice. Starosta obce zjistí, 

zda jejich vyhláška odpovídá současné legislativě. 

- p. Ing. Labuť se dotázal na sečení poldru. Starosta zjistí 

v projektu,jaké rostliny mají zůstat a jaké přijdou odstranit. 

       

      Schůze byla ukončena ve 20,30 hodin. 

 

         

V Jílovici 16.8.2017 

 

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

 

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

 

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

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