Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 4/2017 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
1. listopadu 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:
16

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Schválení Záměru bezúplatného převodu pozemků od KHK
4/ Schválení Záměru směny pozemku s doplatkem
5/ Revokace usnesení minulé schůze
6/ Schválení Dohody o převodu práv a povinností
7/ Schválení Rozpočtového provizoria pro rok 2018
8/ Schválení cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2018
9/ Schválení ceny stočného pro rok 2018
10/ Schválení inventarizační komise pro inventury majetku k 31.12.2017
11/ Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce
12/ Schválení Odpisového plánu obce pro r. 2018
13/ Různé
14/ Diskuse a závěr

Před zahájením zasedání zastupitelstva vystoupil občan obce, který se
zasedání účastnil, pan Ing. Václav Labuť a oznámil přítomným, že si
bude průběh celého zasedání pro své vlastní účely nahrávat.
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 25.10.2017 do 1.11.2017. 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. Janu Rydlovou
a p. Tomáše Kazdu, zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou 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. 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
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. 4/2017 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:
= Pasport dopr.značení - v současné chvíli v řešení Polici ČR a SSÚ
= Vyhláška o pořádání kulturních a sportovních podniků ve
venkovních prostorech“ – č. 3/2017 je platná a potvrzená z MV
= Úprava podmínek pronájmu areálu „Na Ohrádce“ je platná
= Dar 40.000,00 Kč připsán na účet obce
= Dary obyvatelům obce 500 Kč/os. odeslány a smlouvy podepsány
= Dar 1.000,00 Kč Důchodcům od Dědiny byl odeslán
= Mokřad – není v projektu rákos a vegetace, bude odstraněno, až to
dovolí počasí
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 Záměru bezúplatného převodu pozemků od KHK
Starosta obce informoval občany, že po realizaci projektu zklidnění
došlo k zabrání pozemků KHK, ke kolaudaci je nutno mít min.žádost o
převod do majetku obce, proto je tak konáno a zároveň bude dán do
shody současný stav pozemků pod komunikací! Pozemek okolo
zastávky celkem 129 m2 bude bezúplatně převeden na KHK a KHK
bezúplatně převede obci pozemky o celkové výměře 1575 m2. Dále bylo
zažádáno o bezúplatný převod příkopu u Kazdů a k Výravě, tato žádost
byla ale ze strany SUS zamítnuta!
Návrh na usnesení k bodu 3.:
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
proti

7
0

zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 3. bylo schváleno.
4. Schválení záměru směny pozemku s doplatkem
Starosta obce informoval přítomné, že se jedná se o pozemek 546/1 u
rybníka na Drahách v majetku obce a pozemek majitelů č.p. 98, 545/1
který je v současné době využíván obcí a jsou na něm umístěny nádoby
na tříděný odpad. Obec poskytne pozemek o výměře cca 110 m2, který
smění za část pozemku 545/1 o výměře cca 19m2. Rozdíl ve výměře
bude zpoplatněn částkou 150 Kč/m2
Návrh na usnesení k bodu 4.:
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 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
Starosta informoval přítomné o revokaci usnesení č.2/2017 bod 10.A

Waycom (odstoupení od vymáhání pohledávky z důvodu neefektivity).
Po třetí výzvě k okamžitému odstranění zařízení ze střechy OÚ došlo
k demontáži a zároveň k uhrazení částky ve výši 11.000,00 Kč. Z tohoto
důvodu revokujeme toto usnesení. Zařízení bylo odstraněno.
Návrh na usnesení k bodu 5.:
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
Starosta obce informoval občany, že Obec využívá placený program od

Společnosti Cleerio s.r.o.a v současné době tato společnost převedla
svoje práva a povinnosti na společnost GAP Pardubice.
Návrh na usnesení k bodu 6.:
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
Starosta obce přednesl pravidla, podle kterých se bude obec řídit v roce
2018 do doby schválení nového rozpočtu.
Návrh na usnesení k bodu 7.:
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
Starosta obce informoval občany o možnosti zvýšení cen za svoz KO v r.
2018.

Návrh na usnesení k bodu 8:
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

Starosta obce informoval občany o provedené kalkulaci pro rok 2018,
zahrnuty byly předpokládané náklady. Potom by již mělo dojít ke
snížení, jelikož se již neplánují žádné opravy. Cena pro rok 2018
tedy 33.20 Kč.
Návrh na usnesení k bodu 9.:
Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje kalkulaci 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
Starosta obce navrhl inventarizační komisi ve složení: předseda Josef
Balucha a členové Monika Škopová a JUDr. Lumír Thiel
Návrh na usnesení k bodu 10.:
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
Starosta obce navrhl likvidační komisi ve složení: předseda Josef
Balucha a členové Monika Škopová a JUDr. Lumír Thiel
Návrh na usnesení k bodu 11.:
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
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Odpisového plánu obce pro
rok 2017.
Návrh na usnesení k bodu 12.:
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
Starosta obce informoval přítomné o:
- Akcích v prosinci 2017 (rozsvícení stromu, setkání seniorů, divadlo)

- Opravě reklamovaného hřiště s umělým povrchem
- Nových otevíracích hodinách skládky bio odpadu
- Uhynutí ryb v rybníce „Na Drahách“

14. Diskuse a závěr
Schůze byla ukončena ve 20,00 hodin.

V Jílovici 1.11.2017
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Tomáš Kazda

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

