
,          Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1/2017    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 22. února 2017 „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. Janu Rydlovou a p. Josefa 

      Baluchu, 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 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícími body..  

      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 vzato na vědomí. 

 



      

 

3. Schválení žádostí o finanční příspěvky a dary pro rok 2017 

    Zastupitelstvo obce schvaluje podané žádosti o finanční dary. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti        0 

                                      zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 3. bylo schváleno.  

  

 

4.  Schválení smluv o finanční příspěvky a dary na rok 2017 

      Zastupitelstvo obce schvaluje, poskytnutí darů: 

      Agentuře Domácí péče Mgr. Zuzaně Luňákové ve výši 7.500,-- Kč, 

      SDH Jílovice ve výši 20.000,-- Kč a 

      FC České Meziříčí ve výši 1.000,-- Kč.  

      Výsledek hlasování: pro           7 

                                       proti         0 
                                       zdržel se  0 . 

     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno.  

 

 

5. Dodatečné schválení dodavatele traktůrku 

    Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje dodavatele traktůrku f. AMIPE 

    Bílý Újezd s nejnižší cenou 209.090,--. Výběr byl schválen předem 

    všemi zastupiteli a byl sepsán Zápis z mimořádné situace a zastupiteli 

    podepsán. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                       proti         0 

                                       zdržel se  0 . 

    = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 
 

                                        
6. Zpráva inventarizační komise 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Inventarizační komise  

    A ukládá p. Baluchovi dokončení inventury v garáži. Závěrečná zpráva 

    bude přednesena na příštím zasedání zastupitelstva obce.    
    = Usnesení bodu 6. bylo vzato na vědomí. 

      

 

 



    7.  Schválení Záměru prodeje starého traktůrku a min.prodej.ceny 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Záměr č. 1-2017 a ukládá  

        starostovi obce p. Václavu Ježkovi jeho podepsání a vyvěšení na el.  

       úřední desce úřadu. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                                        proti         0 

                                        zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

8. Schválení dodavatele antukového povrchu a lajn 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele antukového     

povrchu lajn firmu Schmid Lubomír, IČO 45121745 za cenu 249.862,71 

Kč včetně DPH. Firma byla vybrána z důvodu moderního patentovaného 

povrchu s certifikátem kvality ISO 9000 a jeho ekologické nezávadnosti. 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání 

Smlouvy o dílo s termínem předání dokončeného díla do 12.5.2017. 

Výsledek hlasování: pro           7 
                                  proti         0 

                                  zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

9. Schválení plánu činnosti na rok 2017 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán činnosti na rok 2017. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                     proti         0 

                                     zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

10. Schválení Plánu činnosti při vzniku mimořádné události 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán činnosti při vzniku 

      mimořádných událostí. 

       Výsledek hlasování: pro           7 



                                        proti         0 

                                        zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

11. Různé 

11. A Uzavření Dohody o společném školském obvodu MŠ s obcí  

           Jeníkovice 

           Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Dohody o 

           Společném školském obvodu MŠ s obcí Jeníkovice a ukládá  

           starostovi obce uzavření a podepsání této „Dohody“.  

           Výsledek hlasování: pro           7 

                                            proti         0 

                                            zdržel se   0 

           = Usnesení bodu 11A. bylo schváleno. 

11.B  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene- parc.č. 593/41 

          Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení  

          věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014348/VB/1 – Jílovice 
          p.č. 593/41, Slusarčuková, knn mezi Obcí Jílovice a ČEZ Distribuce 

          a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, za jednorázovou cenu ve výši  

          Kč 10.000,--. 

          Výsledek hlasování: pro           7 

                                           proti         0 

                                           zdržel se   0 

          = Usnesení bodu 11B. bylo schváleno. 

11. C = Jmenování nové kronikářky obce paní Ivy Ježkové 

     =  Jmenování kronikářky bylo vzato na vědomí.  

 

11. D =   Informace  o vymáhání pohledávky od spol. WAYCOM 

               = Informace o vymáhání pohledávky a příp. ukončení  

               smluvního vztahu bylo vzato na vědomí. 

 



 

 

12. Diskuse 

 

 

13. Závěr     

 

        

     V Jílovici 22.2.2017 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Jana Rydlová                 …………………… 

 

          Josef Balucha           …………………… 

 

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