Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 5/2017 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne
13. prosince 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici., zahájeno
v 18,00 hodin.
Přítomni: zastupitelé: p. Ježek Václav, Šolcová Zdeňka, Balucha Josef, Rydlová Jana,
Kazda Tomáš JUDr. Thiel Lumír
Omluvena: p. Škopová Monika - nemoc
Občané:
2

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
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
4/ Rozpočtová opatření za rok 2017
5/ Závěr

1.1 Svolání zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18,00 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 6.12.2017 do 13.12.2017. 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 6 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné podle
par. 92 odst. 3 Zákona o obcích. Omluvena z důvodu nemoci je
p. Škopová Monika. Viz. Příloha č. 1.
Přítomno: 6
Omluveno: 1

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
6
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 byl vznesen doplňující bod:
5. Návrh na vyřazení projektu na akci „Rekonstrukce č.p. 103“
z účetnictví obce.
Návrh usnesení k bodu 1.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem..
Výsledek hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno.
Program zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017 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:

= Smlouva na bezúplatný převod byla podepsána
= Směna pozemku je v řešení (zástavní právo)
= Dohoda o převodu práv a povinností byla podepsána
= Rozpočtové provizorium bylo schváleno
= Ceny za svoz kom. odpadů vzrostly o 8,8 procenta
= Inventarizační a likvidační komise byla schválena
= Odpisový plán byl schválen
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 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

Starosta obce seznámil občany se zněním Nařízení vlády č. 318/2017
Sb. a informoval o možné výši odměn členů zastupitelstva nebo
předsedů výborů:
Maximální částky mohou být:
místostarosta 22 134,-- Kč
předseda výboru 2 459,-- Kč
člen zastupitelstva 1 230,-- Kč.
Navrženo bylo ponechat odměny ve stejné výši:
místostarosta ve výši 12 725,-- Kč hrubého
předseda výboru ve výši 1 520,-- Kč hrubého.

Návrh na usnesení k bodu 3.:
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. Vyřazení projektu na akci „Rekonstrukce č.p. 103“ z účetnictví

obce.
Projekt byl zakoupen v r. 2010 pro doložení žádosti o dotaci. Z důvodu
pronájmu prostor není možné dotaci na rekonstrukci objektu získat, není
důvod mít projekt v účetnictví obce.

Návrh usnesení k bodu 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis projektu na akci „Rekonstrukce
č.p. 103“ jako zmařenou investici.
Výsledek hlasování: pro
6
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 5. bylo schváleno.
6. Závěr

Schůze byla ukončena v 19,00 hodin.

V Jílovici 13.12.2017
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Tomáš Kazda

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

