
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2.1-2018    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

12. prosince 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. Markétu Benešovou a p. JUDr. Lumíra 

      Thiela,  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 s doplňujícími body 

     13.A-Schválení podání žádosti o dotaci od KHK (prodejna) a 13.B  

     Schválení přijetí dotace od KHK (prodejna). 

       Výsledek hlasování: pro          7 

                proti        0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

 

 

 

2.  Schválení územního plánu obce   

     Zastupitelstvo obce Jílovice b e r e   n a   v ě d o m í, 



      že určeným zastupitelem pro spolupráci na pořízení územního plánu   

s pořizovatelem (Magistrát města Hradec Králové) dle stavebního zákona 

je zastupitel pan Václav Ježek, viz. Usnesení zastupitelstva obce ze dne 

13.6.2011. 

Zastupitelstvo obce Jílovice po projednání návrhu Územního plánu 

     Jílovice, předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu  

      města Hradec Králové,    

      I.      o v ě ř u j e  

      soulad Územního plánu Jílovice s Politikou územního rozvoje České     

republiky (ve znění její Aktualizace č.1) a s územně plánovací 

dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, dle Odůvodnění 

Územního plánu Jílovice  

  - zastupitelstvo obce Jílovice neshledalo žádný rozpor;   

II.  b e r e   n a   v ě d o m í   r o z h o d n u t í   o   n á m i t k á c h    

uplatněných k návrhu Územního plánu Jílovice, o který zastupitelstvo 

rozhodlo dne 3.10.2018 pod č. usnesení 4/2018, bod 5 (viz Odůvodnění 

Územního plánu Jílovice)  

- rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění, zveřejněno od 8.10.2018 do 

31.10.2018;  

 

III. s c h v a l u j e  

vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Jílovice, zpracovaným 

pořizovatelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen stavební zákon), dle Odůvodnění Územního plánu 

Jílovice;  

IV.     r o z h o d u j e   o   v y d á n í   Územního plánu Jílovice   

formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního 

zákona, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 



plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád);  

V. r u š í  

platnost Územního plánu sídelního útvaru Jílovice (dále jen ÚPSÚ 

Jílovice) a jeho změn, tj. doposud platné územně plánovací dokumentace 

obce Jílovice: ÚPSÚ Jílovice s datem schválení dne 12.9.1995, Změna č.1 

ÚPSÚ Jílovice s datem schválení 19.4.2004.  

Výsledek hlasování: pro           7 

                                 proti         0 

                zdržel se   0  

= Usnesení bodu 2. bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení rozpočtového provizoria 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje, že hospodaření obce  

    Jílovice se od 1.1.2019 do doby schválení rozpočtu pro rok 2019  
    bude řídit pravidly rozpočtového provizoria s tím, že budou  

    hrazeny pouze dlouhodobé závazky a nejnutnější výdaje pro  

    zachování chodu obce a skutečné výdaje budou zahrnuty do  

    schváleného rozpočtu obce pro rok 2019. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                          zdržel se  0  

              = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení odpisového plánu 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Odpisový plán 1/2019 obce 

     Jílovice pro rok 2019 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

  

5. Schválení plánu inventur pohledávek, závazků a majetku obce  

    k 31.12.2018 



    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje plán inventur na rok 2018 

   Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

 

6. Schválení inventarizační komise pro inventury majetku  

    k 31.12.2018 

    Pro inventury majetku obce Jílovice k 31.12.2018 je Inventarizační  

    komise ve složení: Předseda p. Martin Rydl, a členové sl. Petra Rezková  

    a p.JUDr. Lumír Thiel. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje ceny za svoz komunálního 

    odpadu ve stejné výši, jakou fakturuje MP a ukládá starostovi obce p. 

    Václavu Ježkovi podepsání Dodatku č. 8. ke smlouvě 953042. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

8. Schválení ceny stočného pro rok 2019  

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje kalkulaci ceny stočného ve výši  

    26,-- Kč za 1m3. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 



 

 

9. Schválení likvidační komise pro volební období 2018 – 2022 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Likvidační komisi ve složení:  

    Předseda p. M. Rydl a členové sl. Petra Rezková a p. JUDr. Lumír Thiel. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 

 

 

10. Schválení vyřazení projektu (Zkvalitnění nakládání s odpady –  

      Jílovice 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje vyřazení projektu (Zkvalitnění 

      nakládání s odpady – Jílovice) v účetní hodnotě 66 550,- Kč a ukládá 
      p. Vlastě Minaříkové vyřazení projektu z účetnictví obce. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

            zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 

 

 

11. Schválení kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

      Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s par. 102 odst.2 písm. a)  

      zákona č. 128/2000 sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů 

      kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových  

      opatření v následujícím rozsahu: 

      Do výše 400.000,-- Kč na straně výdajů a neomezeně na straně příjmů,   

      Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně 

       provádět jen v případech: 

A) Rozpočtové zapojení účelově přidělených rozpočtů na straně příjmů 

a výdajů  

B) Kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, 

v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných 

škod, dále když včasné provedeni úhrady je vázáno penalizací a 



dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady. 

C) Úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a 

další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné 

a má jen formální charakter, protože musí být realizován! 

Výsledek hlasování: pro           7 

                         proti         0 

                zdržel se   0 

 = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

12. Schválení střednědobého výhledu do roku 2022 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Střednědobý výhled 2019 –         

2022. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0 

      = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 

 

 

 

13.  Schválení smlouvy na pronájem části budovy č.p. 110 

       Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části budovy č.p. 110 ( zpřesněno v 

příloze smlouvy) p. Aleši Baluchovi a ukládá starostovi obce p. Václavu Ježkovi 

podepsat nájemní smlouvu za podmínky, že v době podpisu smlouvy bude 

předložen platný ŽL s předmětem podnikaní (občerstvení, případně hostinská 

činnost). 
       Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0 

       = Usnesení bodu 13. bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

13.A.  Různé – schválení podání žádosti o dotaci od KHK (prodejna) 

      Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Podpora provozu    

prodejen na venkově, dotační program 19RRD10 z dotačního programu 

KHK s tím, že obec Jílovice se zavazuje podílet se na provozu prodejny. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                              proti         0 

                     zdržel se   0 

       = Usnesení bodu 13.A bylo schváleno. 

 

 

13.B Různé – schválení přijetí dotace od KHK (prodejna) 

         Zastupitelstvo obce schvaluje v případě obdržení dotace Podpora    

provozu prodejen na venkově, dotační program 19RRD10 z dotačního 

programu KHK, její přijetí a ukládá starostovi obce panu Václavu Ježkovi 

podepsání smlouvy o dotaci. 

      Výsledek hlasování: pro           7 
                              proti         0 

                     zdržel se   0 

       = Usnesení bodu 13.B bylo schváleno. 

 

 

14.  Diskuse. 

 

 

15.  Závěr. 

 

 

  V Jílovici 12.12.2018 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Markéta Benešová          …………………… 

 

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

 

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