Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26
Zápis č. 1/2016 a přijatá usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne
10. února 2016 „Na Ohrádce“ v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin.
Přítomni: zastupitelé: p. Ježek Václav, Šolcová Zdeňka, Škopová Monika
Balucha Josef, Rydlová Jana, Kazda Tomáš JUDr. Thiel Lumír
Občané:
19

Program zasedání:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení z minulé schůze
3/ Zpráva o stavu hospodaření k 31.12.2015
4/ Zpráva inventarizační komise
5/ Schválení žádostí o finanční příspěvky a dary na rok 2016
6/ Schválení smluv o finanční příspěvky a dary na rok 2016
7/ Diskuse
8/ Závěr

1.1 Svolání zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 19,00 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 3.2.2016 do 10.2.2016. 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 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné podle par.
92 odst. 3 Zákona o obcích. Viz. Příloha č. 1.

Přítomno: 7
Omluveno: 0
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, sestavením zápisu p. Zdeňku Šolcovou a
zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou.
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,
sestavením zápisu p. Zdeňku Šolcovou a zapisovatelku
p. Vlastu Minaříkovou.
Výsledek hlasování: pro
7
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.
Starosta obce dal možnost přítomným vyjádřit se programu. Nebyly
navrženy žádné doplňující body.
Návrh usnesení k bodu 1.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno.
Program zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 je přiložen k zápisu
– viz.pozvánka – příloha č. 2.

2. Kontrola usnesení z minulé schůze
Starosta obce přednesl úkoly vyplývající z usnesení minulého veřejného
zasedání a konstatoval, že:
- Žádost o dotaci v rámci programu OPŽP byla podána.
- Rozpočtové opatření na projekt zklidnění bylo provedeno.
- Darovací smlouva Obec Jílovice a MRT byla podepsána.
- Financování výdajů obce se řídí pravidly rozpočtového provizoria.
- Ceny za svoz komun.odpadu jsou platné a známky jsou již v prodeji.
- Cena stočného byla schválena a vyvěšena dle zákona a pro rok 2016
je platná cena 34,90 Kč/m3.
- Inventury obecního majetku byly inventarizační komisí provedeny.
- Původní smlouvy na stočné byly zrušeny a platí smlouvy nové.
- Smlouva č. 15255656 (Dotace Mokřad) byla podepsána, prostředky
z ní vyplývající byly obci proplaceny. V řešení zůstávají faktury za
vícepráce.
- Návrh na usnesení k bodu 2.:
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé
schůze.
Usnesení bodu 2. bylo vzato na vědomí.

3. Zpráva o stavu hospodaření k 31.12.2015
Předsedkyně finančního výborup. Monika Škopová přednesla zprávu
o stavu hospodaření k datu 31.12.2015. Viz. Příloha č. 3.
Návrh na usnesení k bodu 3.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu hospodaření
obce k datu 31.12.2015.
= Usnesení bodu 3. bylo přijato.

4. Zpráva inventarizační komise
Předseda inventarizační komise pan Josef Balucha přednesl Zprávu
o provedené inventuře obecního majetku k datu 31.12.2015.
Zpráva inventarizační komise je Přílohou č. 4 Zápisu č. 1/2016.
Návrh usnesení k bodu 4.:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Inventarizační komise.
= Usnesení bodu 4. bylo vzato na vědomí.

5. Schválení žádostí o finanční příspěvky a dary na rok 2016

Obec Jílovice obdržela 6 žádostí o poskytnutí finančního daru
na rok 2016:
SDH Jílovice
Agentura domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí
Knihovna města Hradec Králové
ZO Českého zahrádkářského svazu Jílovice
ZO Českého svazu včelařů, o.s. České Meziříčí
Myslivecký spolek Králova Lhota
Návrh na usnesení k bodu 5.:
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádosti o poskytnutí finančních darů SDH
Jílovice, Agentury domácí péče Mgr. Zuzany Luňákové České Meziříčí,
Knihovny města Hradec Králové, ZO Českého zahrádkářského svazu
Jílovice, ZO Českého svazu včelařů, o.s. České Meziříčí a Mysliveckého
spolku Králova Lhota.
Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0 .
= Usnesení bodu 5. bylo schváleno.
6. Schválení smluv o finanční příspěvky a dary na rok 2016
Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné s žádostmi :

SDH Jílovice = 20.000,-- Kč
Agentura domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí =
7.500,-- Kč
Knihovna města Hradec Králové = 5.000,-- Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu Jílovice = 1.000,-- Kč
ZO Českého svazu včelařů, o.s. České Meziříčí = 1.500,-- Kč
Myslivecký spolek Králova Lhota = 1.700,-- Kč
Návrh usnesení k bodu 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů ve výši:
SDH Jílovice = 20.000,-- Kč
Agentura domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí =
7.500,-- Kč
Knihovna města Hradec Králové = 5.000,-- Kč
ZO Českého zahrádkářského svazu Jílovice = 1.000,-- Kč
ZO Českého svazu včelařů, o.s. České Meziříčí = 1.000,-- Kč
Myslivecký spolek Králova Lhota = 1.700,-- Kč

a ukládá starostovi obce uzavření Smluv o poskytnutí finančního daru.

Výsledek hlasování: pro
7
proti
0
zdržel se 0
= Usnesení bodu 6. bylo schváleno.

7. Diskuse

8. Závěr – schůze byla ukončena ve 20,45 hodin.

V Jílovici 10.2.2016
Zapisovatelka:

Vlasta Minaříková

……………………

Ověřovatelé zápisu:

Jana Rydlová

……………………

Tomáš Kazda

……………………

Václav Ježek

……………………..

Starosta obce:

