
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2-2019    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

29. května 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. Markétu Benešovou a p. Jiřího 

      Jarkovského,  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 s doplňujícími body: 

      8.A  Schválení přijetí dotace od KHK v soutěži Čistá obec“ ve výši  

               40.000,-- Kč. 

       8.B  Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce 

       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. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 

    a celoroční hospodaření obce za rok 2018 včetně zprávy nezávislého 

    auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 „Bez  

    výhrad“. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

    zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení Účetní závěrky za rok 2018 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2018. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

       zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 

  

5. Schválení propachtování pozemků dle zveřejněného Záměru 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje propachtování pozemků dle  

    zveřejněného Záměru společnosti ZEMSPOL České Meziříčí a.s. Julia 

    Fučíka 532, České Meziříčí a ukládá starostovi obce p. Václavu 

    Ježkovi podepsání Pachtovních smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že  

    v Pachtovních smlouvách je výpovědní doba 7 let, ukládá zároveň  

    zastupitelstvo obce Jílovice starostovi obce podání výpovědi z pachtu u 

    obou smluv(559/2019 a 1559/2019). 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

               zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 



     

                                   

     

6. Schválení zajištění finančních prostředků na VO nad rámec dotace     

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uvolnění finančních prostředků  

    z účtu obce na realizaci akce: „Snížení energetické náročnosti VO 

    Jílovice – EFEKT 2019“ nad rámec poskytnuté dotace, průběžně, po  

    celou dobu realizace projektu a čestně prohlašuje, že obec disponuje  

    potřebnou finanční částkou. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení Dohod o provedení práce se zastupiteli 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Dohod o provedení  

    práce se sl. Petrou Rezkovou (knihovna) a p. Markétou Benešovou  

    (úklid č.p.103) a to na dobu neurčitou. Zároveň zastupitelstvo bere na 

    vědomí, že tato práce obě zastupitelky vykonávali již v minulých letech 

    před vstupem do funkce. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

    = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 

 

8. Schválení dodavatele na realizaci projektu Snížení en. náročnosti VO 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatel díla k projektu 

    Snížení energetické náročnosti VO Jílovice pana Milana Marka s cenou  

    1.243.409,00 Kč a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání 

    Smlouvy o dílo. 

    Výsledek hlasování: pro         7 

                                proti        0 

            zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 



 

 

 

 

8.A. Schválení přijetí dotace od KHK v soutěži Čistá obec“ ve výši  

         40.000,-- Kč. 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přijetí dotace ve výši 40.000,-- 

        Kč jako odměnu za umístění v soutěži „Čistá obec 2018“ s tím, že  

        finanční dar bude využit na úhradu nákladů v oblasti životního 

        prostředí a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání  

        Smlouvy o dotaci. 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

                zdržel se  0   

      = Usnesení bodu 8.A. bylo schváleno. 

 

 

 

8.B. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce                    

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje znění Smlouvy o smlouvě 

        budoucí s ČEZ distribuce a.s. ale nesouhlasí s NAVRHOVANOU 

        částkou 1.000,00 Kč. Ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi 

        podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí pouze v případě, že částka  

        bude zvýšena na 15.000,00 Kč (Smlouva o umístění cizího zařízení). 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

                zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 8.B. bylo schváleno. 

      

 

  

 

9.  Různé. 

 

 

10.  Diskuse. 

 

 

11.  Závěr. 

 



 

 

 

 

 

  V Jílovici 29.5.2019 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Markéta Benešová          …………………… 

 

          Jiří Jarkovský          …………………… 

 

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