
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 5/2017    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

13. prosince 2017 „Na Ohrádce“ v Jílovici, zahájeno v 18,00 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. Janu Rydlovou a p. Tomáše Kazdu,  

      zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou a sestavení zápisu p. Zdeňku  

      Šolcovou. 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                        proti         0 

       zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 

1.4 Schválení programu 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání..  

      Výsledek hlasování: pro          6 

              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 stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena    

    zastupitelstva dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ze dne 11.9.2017 o výši    

    odměn zastupitelstev územních samosprávných celků 

    Zastupitelstvo obce Jílovice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 

    funkce měsíční odměny v následujících částkách: 

    místostarosta ve výši 12 725,-- Kč hrubého 

    předseda výboru ve výši  1 520,-- Kč hrubého,  a to s platností od 1.1.2018 a  

    v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný 

    mandát) ode dne složení slibu. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                                      proti        0 

                                      zdržel se  0 . 

     = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  

  

 

4.  Rozpočtová opatření za rok 2017 
     V roce 2017 byla starostou obce panem Václavem Ježkem podepsána  

      Rozpočtová opatření  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

      Návrh na usnesení k bodu 4.: 

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé  

      schůze.     
      = Usnesení bodu 4. bylo vzato na vědomí. 

 

 

 5. Závěr            

 

 

 

        

     V Jílovici 13.12.2017 

 

Zapisovatelka:      Vlasta Minaříková      …………………… 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 

 

          Tomáš Kazda            …………………… 

 

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