
									Obec	Jílovice,	517	72	Jílovice	26	

Usnesení	č.	4/2017				
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

1. listopadu 2017 „Na Ohrádce“ v Jílovici, zahájeno v 19,00 hodin. 
 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci p. Ing. Václava Labutě 
o nahrávání průběhu veřejného zasedání pro jeho osobní účely. 

 
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. Tomáše Kazdu,  
      zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou 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  Záměru bezúplatného převodu pozemků od KHK  
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje vzájemný bezúplatný převod 
    pozemků mezi obcí Jílovice a Královéhradeckým krajem. 

1) Obec Jílovice (strana darující) převede z  LV 10001 do vlastnictví  
Královéhradeckého kraje  (strana obdarovaná): v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 
8. 2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  
· p.p.č. 110/7 o výměře 113 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace)  

vznikla z pozemkové parcely č. 110/1 o výměře 300 m2 (ostatní plocha - 
ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 
2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 110/8 o výměře 16 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
vznikla z pozemkové parcely č. 110/1 o výměře 300 m2 (ostatní plocha - 
ostatní komunikace)  

2) Královéhradecký kraj (strana darující) převede z  LV 110 do vlastnictví  
obce Jílovice  (strana obdarovaná): v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí dle 
geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 760/6 o výměře 452 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 760/4 o výměře 4 236 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 769/17 o výměře 4 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
vznikla z pozemkové parcely č. 769/1 o výměře 34 016 m2 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 
8. 2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 769/18 o výměře 59 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
vznikla z pozemkové parcely č. 769/1 o výměře 34 016 m2 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 
8. 2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  



· p.p.č. 769/19 o výměře 65 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
vznikla z pozemkové parcely č. 769/1 o výměře 34 016 m2 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 
8. 2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 769/20 o výměře 150 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) 
vznikla z pozemkové parcely č. 769/1 o výměře 34 016 m2 (ostatní plocha 
- ostatní komunikace) dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 
8. 2017 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 777/10 o výměře 34 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 777/4 o výměře 6 329 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/9 o výměře 439 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/10 o výměře 222 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/11 o výměře 18 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/12 o výměře 37 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/13 o výměře 82 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice) 
dle geometrického plánu č. 226-98/2017 ze dne 14. 8. 2017 v k.ú. Jílovice 
u Českého Meziříčí a obci Jílovice  

· p.p.č. 781/14 o výměře 13 m2 (ostatní plocha - silnice) vznikla z 
pozemkové parcely č. 781/1 o výměře 5 820 m2 (ostatní plocha - silnice)  



Zastupitelstvo obce Jílovice schválilo níže uvedené znění:   

Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz 
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode 
dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším 
po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod 
chodníky a autobusovou zastávkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. 
zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a 
ani jej k takovým účelům neposkytne.   

Pozemky jsou zapsané pro katastrální území Jílovice u Českého Meziříčí, 
vedené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Hradec Králové.  

Výsledek hlasování: pro           7 
                                  proti         0 
                                  zdržel se   0   
    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  
  
 
4.  Schválení záměru směny pozemku s doplatkem 
     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje na základě žádosti směnu části  
     pozemku 546/1 za část pozemku 545/1. Oba pozemky budou  
     geometricky odděleny na náklady žadatele. Zastupitelstvo obce ukládá 
     starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání Směnné smlouvy 
     s doplatkem, a to 150,00 Kč za každý m2 rozdílu ve výměře.   
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti        0 
                                       zdržel se  0 . 
     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  
 
 
5. Revokace usnesení minulé schůze 
    Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.2/2017 bod 10/A z důvodu  
    uhrazení pohledávky dlužníkem a souhlasí se smluvním vyrovnáním 
    11.000,00 Kč a s ukončením smluvního vztahu a ukládá starostovi 
    vypovězení smlouvy z důvodu, že zařízení bylo odstraněno. 
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti        0 
                                       zdržel se  0 . 



  
         = Usnesení bodu 5. bylo schváleno.  
 
 
                                        
6. Schválení Dohody o převodu práv a povinností 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Dohodu o převodu práv a   
   povinností ze Smlouvy o poskytnutí servisních služeb a ukládá starostovi  
   obce p. Václavu Ježkovi podepsání Dohody o převodu práv a povinností. 
   Výsledek hlasování: pro           7 
                                    proti         0 
                                    zdržel se  0 . 
    = Usnesení bodu 6. bylo schváleno.   
      
 
7. Schválení Rozpočtového provizoria pro rok 2018 
     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje, že hospodaření obce Jílovice se  
     od 1.1.2018 do doby schválení rozpočtu pro rok 2018 bude řídit  
     pravidly rozpočtového provizoria s tím, že budou hrazeny pouze 
    dlouhodobé závazky a nejnutnější výdaje pro zachování chodu obce a  
    skutečné výdaje budou zahrnuty do schváleného rozpočtu obce pro rok  
    2018. 
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

          = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 
 
8. Schválení cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 

Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje cenu za svoz komunálního odpadu 
takto: obyvatelé obce Jílovice budou hradit za známky pro svoz KO 
stejnou výši, jakou bude obci Jílovici účtovat firma MP – viz Dodatek ke 
smlouvě a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi jeho podepsání. 
Pokud dojde z legislativních důvodů k navýšení ceny v průběhu roku 2018, 
bude rozdíl této ceny obyvatelům doúčtován po podpisu dalšího dodatku. 
Cena svozových pytlů bude pro rok 2018 - 100Kč za 1 ks. 
Výsledek hlasování: pro           7 
                                  proti         0 



                                  zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 
9. Schválení ceny stočného pro rok 2018 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje kalkualci ceny stočného pro rok  
    2018 ve výši 33,20 Kč. 
     Výsledek hlasování: pro           7 
                                      proti         0 
                                      zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

  
    
10. Schválení inventarizační komise pro inventury majetku  
      k 31.12.2017 
      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje inventarizační komisi ve složení:  
      předseda p. Josef Balucha a členové p. Monika Škopová a JUDr. Lumír  
      Thiel 
      Výsledek hlasování: pro           7 
                                        proti         0 
                                        zdržel se  0 . 
    = Usnesení bodu 10. bylo schváleno.   
 
 
 
11. Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce 
      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje likvidační komisi ve složení:  
      předseda p. Josef Balucha a členové p. Monika Škopová a JUDr. Lumír  
      Thiel 
      Výsledek hlasování: pro           7 
                                       proti         0 
                                       zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 

 
 
       



12. Schválení odpisového plánu obce pro r. 2018 

      Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán obce Jílovice pro rok 
2018. 

Výsledek hlasování: pro           7 
                                 proti         0 
                                 zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 
 
13. Různé 
             
 

 14. Diskuse a závěr 
             

 
 
 
        
     V Jílovici 1.11.2017 
 

Zapisovatelka:      Vlasta Minaříková      …………………… 
 
Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 
 
          Tomáš Kazda            …………………… 
 

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


