
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1/2018    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

28.  března 2018 „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. Moniku Škopovou a p. JUDr. Lumíra 

      Thiela, zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou a sestavení zápisu  

      p. Zdeňku Šolcovou. 

      Výsledek hlasování: pro           6 

                       proti        0 

      zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 

1.4 Schválení programu 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem: 

       13. A  Schválení dodavatele stavby „Převedení vody Jílovického  

             potoka“..  

       Výsledek hlasování: pro          6 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

        Program zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018 je přiložen k zápisu  

        – viz.Pozvánka – příloha č. 2. 

 

 

2.  Kontrola usnesení z minulé schůze 

     Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé  



     schůze.     
= Usnesení bodu 2. bylo vzato na vědomí. 

 

      

 

3. Zpráva inventarizační komise 

    Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí zprávu Inventarizační  

    komise obce. 

     = Usnesení bodu 3. bylo vzato na vědomí.  

  

 

4.  Schválení plánu činnosti pro rok 2018 

     Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti na rok 2018. 

     Výsledek hlasování: pro         6 

             proti        0  

            zdržel se  0     

     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 

 

5.  Schválení žádostí o finanční dary a příspěvky pro rok 2018   

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí finančních darů pro: 

      Agentura domácí péče p. Zuzana Luňáková – 1.000,-- Kč 

      Důchodci od Dědiny o.s. – 1.000,-- Kč 

      FC České Meziříčí – 1.000,-- Kč 

      Český svaz včelařů z.s. – 1.000,-- Kč 

      Spolek zahrádkářů Jílovice – 3.000,-- Kč 

      TJ Jílovice – 3.000,-- Kč 

      SDH Jílovice – 3.000,-- Kč 

      Knihovna Města Hradec Králové – 5.000,-- Kč 

      a pověřuje starostu obce pana Václava Ježka k podepsání smluv. 

       Výsledek hlasování: pro          6 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

 

 
 



 

 6. Schválení úhrady členského příspěvku pro rok 2018 Mikroregionu 

     Třebechovicko 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí příspěvku 

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

     1.1.2018) a ukládá p. účetní Vlastě Minaříkové převedení prostředků 

     v souhrnné částce 5.706,00 Kč na účet č. 78-7557250287/0100. 

     Výsledek hlasování: pro          6 

              proti        0  

    zdržel se  0 

      = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

   

 

 
7.  Schválení úhrady příspěvku pro rok 2018 Městu Třebechovice pod  

     Orebem dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy 

     Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí, že byl uhrazen závazek  

     vyplývající ze smlouvy ve výši 10 Kč na obyvatele a rok (stav 

     1.1.2018) ,tedy 3.170,00 Kč na účet č.19-2421511/100. 

     = Usnesení bodu 7. bylo vzato na vědomí. 

 

 

 
8. Schválení rozpočtu obce pro rok 2018 

       Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok 

       2018 jako vyrovnaný ve výši příjmů 4.560.881,00 Kč a ve výši 

       výdajů 4.560.881,00 Kč. Závaznými parametry se stanovují  

       paragrafy. 

       Výsledek hlasování:  pro          6 

                 proti        0  

       zdržel se  0 

      = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 
9. Schválení střednědobého výhledu 

Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočtový střednědobý 

výhled obce Jílovice na roky 2019 a 2020. 

Výsledek hlasování: pro          6 

                       proti        0  



        zdržel se  0 

   = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 

 
10.  Schválení Smlouvy o výpůjčce      

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce s SDH 

        Jílovice a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi její podepsání.  

        Výsledek hlasování:  pro          5 

                  proti        1 (p. Tomáš Kazda) 

        zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 

 
11.  Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o vzájemné  

        spolupráci při správě a údržbě sportoviště s TJ Jílovice na základě  

        předem zveřejněného záměru obce Jílovice a ukládá starostovi obce 

        Jílovice p. Václavu Ježkovi její podepsání. 

        Výsledek hlasování: pro          6 

                 proti        0  

       zdržel se  0 

      = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 

 

 
12.  Schválení členství ve SMSČR 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přistoupení obce Jílovice do  

Sdružení místních samospráv ČR na základě par. 46 a 84 odst.2 

písm. E zákona o obcích č.128/2000Sb., ve znění pozdějších  

předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České  

republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její  

zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních 

samospráv ČR, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od jednání  

zastupitelstva obce. 

         Výsledek hlasování: pro          6 

                  proti        0  

        zdržel se  0 

  = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 



13.  Schválení delegáta na valnou hromadu VaK HK 
        Zastupitelstvo obce Jílovice deleguje na Valnou Hromadu Vak HK  

        starostu obce p. Václava Ježka. 

        Výsledek hlasování:  pro          6 

                  proti        0  

        zdržel se  0 

  = Usnesení bodu 13. bylo schváleno. 

 

 

 

13A.   Schválení dodavatele stavby „Převedení vody Jílovického  

           potoka“ 

           Zastupitelstvo obce Jílovice vybralo z důvodu odbornosti   

          dodavatele díla „Převedení vody Jílovického potoka“ firmu    

          s cenovou nabídkou 342.742,00 Kč, a to firmu ZVČ a.s. Hradec  

          Králové a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi podepsání  

          Smlouvy o dílo. 

          Výsledek hlasování: pro          6 

                   proti        0  

                          zdržel se  0 

           = Usnesení bodu 13A. bylo schváleno. 

 

 

 

14.  Různé 

 14.1. Revokace Usnesení č. 4-2017 – bod 4 - Schválení záměru    
        směny pozemku s doplatkem 

                 Zastupitelstvo obce Jílovice revokuje 4. bod Usnesení  

                 č. 4-2017 Veřejného zasedání ze dne 1.11.2017. Důvodem je 

                 zjištění, že směňovaný pozemek je v zástavě. 

                 Výsledek hlasování: pro          6 

                          proti        0  

                                 zdržel se  0 

                       = Usnesení bodu 14.1 revokace byla schválena. 
      

 

14.2. Úhrada příšpěvku MAS Nad Orlicí – 10,-- Kč/1 obyvatele 

Zastupitelstvo obce Jílovice neschvaluje poskytnutí  

příspěvku MAS Nad Orlicí. 

                  Výsledek hlasování: pro          6 



                               proti        0  

                                      zdržel se  0 

                       = Usnesení bodu 14.2 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

  V Jílovici 30.3.2018 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Monika Škopová            …………………… 

 

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

 

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