
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1-2019    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

6. března 2019 „Na Ohrádce“ 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. Petru Rezkovou a p. JUDr. Lumíra 

      Thiela,  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 přijato.  



 

 

3. Zpráva inventarizační komise 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu inventarizační komise  

     k 31.12.2018. 

      = Usnesení bodu 3. bylo přijato.  

 

 

 

4. Schválení Plánu činnosti v roce 2019 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán činnosti pro rok 2019 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

       zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 
  

5. Schválení žádostí o finanční dary a příspěvky pro rok 2019 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti, udělení a přijetí  

      darů : 

- SDH Jílovice – 5.000,-- Kč 

- z.o. ČZS Jílovice – 3.000,-- Kč 

- TJ. Jílovice z.s. – 3.000,-- Kč 

- Agentuře Domácí péče – 1.000,-- Kč 

- Knihovně Města H.K – 5.000,-- Kč 

- spolku Důchodci od Dědiny – 3.000,-- Kč 

- Českobratrské církvi evangelické – 10.000,-- Kč 

- Římskokatolické Farnosti Třebechovice – 10.000,-- Kč 

- Žádost Obce Jílovice na MRT – 5.000,-- Kč 

         a ukládá starostovi obce panu Václavu Ježkovi podepsání Darovacích  

         smluv a Smlouvy o dotaci. 

         Výsledek hlasování: pro           7 

                         proti         0 

                 zdržel se  0  

         = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 



 

6. Schválení úhrady členského příspěvku Mikroregionu  

    Třebechovicko 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí příspěvku   

    Mikroregionu Třebechovicko ve výši 18,-- Kč na osobu a rok (stav 

    k 1.1.2019) a ukládá účetní obce p. Vlastě Minaříkové převedení  

    finančních prostředků v souhrnné částce 5.670,-- Kč na účet 

    78-7557250287/100 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení úhrady příspěvku pro rok 2019 Městu Třebechovice p.O. 

    dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy 

    Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí, že tento závazek 

    vyplývající ze smlouvy bude uhrazen na účet 19-2421511/100 

    a jeho výše v roce 2019 je 3.150,-- Kč. 

    = Usnesení bodu 7. bylo přijato. 

 

 

 

 

8. Schválení Rozpočtu obce pro rok 2019 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok  

    2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů 4.862.470,-- Kč a ve výši výdajů  

    4.862.470,-- Kč. Závaznými parametry se stanovují paragrafy. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

    = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 

 

9. Schválení delegáta na VH Vak HK 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje delegáta na VH VaK starostu  

    obce p. Václava Ježka  



    Výsledek hlasování: pro           6 

                     proti         0 

             zdržel se  1  (p. Ježek) 

      = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

  

     

 

 

10. Schválení přijetí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přijetí dotace ve výši 519.486,-- 

      Kč z Programu EFEKT 2019 vedenou pod číslem 122D22100 9232  

      a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání smlouvy o 

     dotaci. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

              zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

11. Schválení Smlouvy o poskytování servisních služeb 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy  

     o poskytování služeb ze dne 6.11.2013. Novou smluvní stranou  

     (poskytovatelem)se stal GAP Pardubice a ukládá starostovi obce  

     p. Václavu Ježkovi podepsání Smlouvy o poskytování servisních služeb  

     s GAP Pardubice. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

              zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 

 

 

 

 

12. Schválení výše finančních darů obyvatelům s trvalým pobytem v obci 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši daru pro rok 2019 dle 

       směrnice 1/2018, a to ve výši  700,-- Kč pro osobu s trvalým pobytem 

       v obci ve věku od 0 do 15 let (na tuto částku mají nárok všichni, kteří  



       se v roce 2019 narodí a ostatní, kteří nedovrší věku 16 let). Ostatní  

       obyvatelé s trvalým pobytem v obci mají nárok na dar 500,-- Kč.  

       Všichni žadatelé musí splnit kritéria Směrnice  1/2018. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0 

      = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 

       

 

 

 

13.  Různé. 

 

 

14.  Diskuse. 

 

 

15.  Závěr. 

 

 

 

 

 

 

  V Jílovici 6.3.2019 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Rezková                …………………… 

 

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

 

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