
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 3/2018    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

27. června 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu  v Jílovici., zahájeno 

v 19,00 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. Josefa Baluchu a p. JUDr. Lumíra 

       Thiela,  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 s doplňujícím bodem..  

      Výsledek hlasování: pro          6 

               proti        0  

     zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

        Program zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018 je přiložen k zápisu  

        – viz.Pozvánka – příloha č. 2. 

 

 

 

 



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 počtu členů zastupitelstva obce Jílovice na období 2018-2022 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje dle par. 67 a 68 zák.č. 128/2000 

    Sb. O obcích na volební období 2018 – 2022 sedmičlenné zastupitelstvo. 

    Výsledek hlasování: pro           5 

             proti         1 (p. Kazda)  

            zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4.  Schválení Vnitřní směrnice č. 1/2018 o poskytnutí finančního daru  

      občanům s trvalým pobytem v obci Jílovice na úhradu zvýšených 

      nákladů spojených s životem na venkově  

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Vnitřní směrnici č.1/2018  

     O poskytování finančního daru občanům s trvalým pobytem v obci 

     Jílovice na úhradu zvýšených nákladů spojených s životem na venkově. 

     Tato směrnice ruší směrnici 1/2016 z 31.8.2016 a Dodatek směrnice ze 

     dne 7.8.2017.  

     Výsledek hlasování: pro         6 

             proti        0  

           zdržel se   0     

     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 

 

5.  Schválení výše výplaty finančních darů obyvatelům obce Jílovice 

      na rok 2018 dle Vnitřní směrnice obce č. 1/2018 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši daru pro rok 2018 dle  

     směrnice 1/2018, a to 500,-- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci 

     a ost. kriterií směrnice. 

     Výsledek hlasování:   pro          6 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 



 

 

 

 

5.A  Schválení poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti  

        Třebechovice pod Orebem na opravu kostela sv. Jakuba na  

         Vysokém Újezdě. 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí finančního  

        daru 10.000,-- Kč na přípravné práce na opravu kostela sv. Jakuba na  

        Vysokém Újezdě na základě Darovací smlouvy a ukládá starostovi 

        obce její uzavření a podepsání. 

        Výsledek hlasování:   pro          5 

                   proti        0  

          zdržel se  1 (p. Ježek) 

       = Usnesení bodu 5.A bylo schváleno. 

 

 
 

 

 

6.  Různé 

 

 
 

 

 

 

 

  V Jílovici 27.6.2018 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Josef Balucha                 …………………… 

 

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

 

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