
Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne  12.4. 2017    

 

Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel 

 

 

  

▪ Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování 

týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno  Pořádkovým výborem. 

 

▪ Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její žádosti o zařazení služby 

BELLA do služeb „sítě podporovaných sociálních služeb“ + žádost o případnou finanční podporu obce 

na provoz tohoto zařízení. Obec Jílovice odeslala souhlasné stanovisko k požadovanému zařazení. Další 

finanční výpomoc z obce Jílovice nebude již v letošním roce schválena a zaslána. 

 

▪ Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017. 

 

▪ Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do 9,35 hodin. 

 

▪ Schválen příspěvek obce pro SDH Jílovice ve výši 1.000,-- Kč na ceny pro děti na „Čarodějnice“ 

              

▪ V knihovně proběhla výměna knižního fondu v hodnotě 34.039,-- Kč od Knihovny města Hradec Kr. 

 

▪ Zaplacena záloha na antuku na nové antuk. hřiště ve výši 124 tis. Kč. 

 

▪ Dne 11.4.2017 proběhlo v obci první měření na připravovaný „Pasport komunikací“ 

 

▪ Pokračují práce na dokončení územního plánu obce Jílovice. 

 

▪ Zastupitelstvo obce se složilo a zakoupilo ze svých prostředků set lavic a stolu za lavici, která chyběla po 

loňské sezoně v majetku obce. 

 

▪ Provedení nátěru lavic a stolů = obec uhradí barvy, nátěr provede SDH Jílovice. Dále provedou opravu 

poškozených lavic. Starosta zajistí poškozené jistící zarážky. Zodpovídá p. Kazda. Termín: do  

15.5.2017.  

 

▪ Na žádost SDH budou přemístěny lavice a stoly do obecního skladu. Zodpovídá a zajistí  p. Kazda 

 

▪ V řešení nákup plastových sedáků = laviček k novým kurtům.  

 

▪ Problém s veřejným osvětlením, pravděpodobně vadná lampa někde na trase od Pumrových 

k Čes.Meziříčí, která zkratuje a „vyhazuje“ celou obec. Problém je těžce zjistitelný, realizuje se 

vylučovací metodou, jsou postupně vypojovány jednotlivé okruhy. Řeší denně starosta obce s 

elektrikářem.  Nové světlo zakoupeno k obchodu s potravinami, náhrada za stávající – neopravitelné. 

 

    

 

 

 

 

 

             Vypracovala : Z. Šolcová                                                                           Schválil :   V. Ježek 

                                                                                                                                    starosta obce 


