
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2/2018    
ze  zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

25. května 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. Janu Rydlovou a p. Tomáše Kazdu,  

      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..  

       Výsledek hlasování: pro          7 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

        Program zasedání zastupitelstva obce č. 2/2018 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. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2017 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet za rok 2017  

    a celoroční hospodaření obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého 

    auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

    „Bez výhrad“. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

             proti         0  

            zdržel se   0 

     = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4.  Schválení Účetní závěrky za rok 2017 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2017. 

     Výsledek hlasování: pro          7 
             proti        0  

           zdržel se   0     

     = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 

 

5.  Schválení smlouvy s pověřencem 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření smlouvy s pověřencem  

      s  p. Mgr. Janou Mervartovou, advokátkou se sídlem Javornická 1501, 

      516 01 Rychnov nad Kněžnou a ukládá starostovi uzavřít a podepsat  

      smlouvu.  

      Výsledek hlasování: pro           7 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

 

6.  Různé 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  V Jílovici 25.5.2018 

 

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

 

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

 

          Tomáš Kazda           …………………… 

 

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