
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 3/2019    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

28. srpna 2019 „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. Petru Rezkovou a p. Martina 

      Rydla,  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 doplňujícím bodem 

       5.A Schválení uzavření smlouvy na likvidaci bioodpadu-oleje 

       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 přijato.  



 

 

3. Zpráva o stavu hospodaření k 31.7.2019 

    Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o stavu hospodaření  

     obce k 31.7.2019. 

     = Usnesení bodu 3. bylo přijato.  

 

 

 

4. Schválení dodavatele na opravu opěrné zdi - rybník 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele díla f.  

     Pavel Hojný s nejnižší nabídkovou cenou Kč 155.661,--  

     a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy s dodavatelem. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                              proti         0 

                     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 
 

  

5. Schválení poskytnutí daru obci Ledce 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí finančního daru obci 

     Ledce na opravu hřbitovní zdi v Klášteře nad Dědinou a ukládá 

     starostovi obce podepsání darovací smlouvy. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         1 (p.Jarkovský požadoval částku nižší) 

              zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

  

                                   

     

5.A Schválení uzavření smlouvy na likvidaci bioodpadu-oleje 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření smlouvy na likvidaci 

     bioodpadu – použitého oleje z domácností s f. Libor Černohlávek,  

     Jakub 8, 285 33 Církvice a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

             zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 5.A. bylo schváleno. 

  



 

 

6.  Různé. 

 

 

7.  Diskuse. 

 

 

8.  Závěr. 

 

 

 

 

 

 

  V Jílovici 28.8.2019 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Petra Rezková                …………………… 

 

          Martin Rydl             …………………… 

 

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