
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 4/2019    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

20. listopadu 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 ověřovatele 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. 

       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. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  

     č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Třebechovice p. O 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi 

     Městem Třebechovice pod Orebem a obcí Jílovice o výkonu 

     pravomocí Městské policie Třebechovice pod Orebem a ukládá 

     starostovi obce p. Ježkovi její podepsání. Předmětem smlouvy je  

     provádění zákroků směřujících k odvrácení nebezpečí za účelem  
     záchrany života pomocí přístroje AED . 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                              proti         0 

     zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 
 

 

  

5. Schválení Žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace 

    Zastupitelstvo obce Jílovice povoluje zvláštní užívání komunikace  

    a uzavírku v obci Jílovice v sobotu 23.5.2020 od 6.00 do 18.30 hod. 

    a ukládá starostovi obce potvrzení žádosti se souhlasným stanoviskem. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

             zdržel se  0  

    = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

  

                                   

     

6. Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí (VB)   

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí  

     a ukládá starostovi obce p. Ježkovi její podepsání.    

      



     Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

             zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 5.A. bylo schváleno. 

  

 

 

7. Schválení Odpisového plánu obce 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Odpisový plán 1/2020 pro  
    r. 2020. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 

8. Schválení Rozpočtového provizoria na rok 2020 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje, že hospodaření obce Jílovice  

    se od 1.1.2020 do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2020 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 

    2020. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 

9. Schválení plánu inventur pohledávek, závazků a majetku  

    k 31.12.2019 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje plán inventur, závazků a  

   pohledávek a majetku obce k 31.12.2019. 

   Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 



10. Schválení inventarizační komise pro inventury majetku 31.12.2019 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Inventarizační komisi pro  

      inventury k 31.12.2019 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 10. bylo schváleno. 

 

 

 

11. Schválení vyhlášení Záměru na pronájem obecního majetku 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

      budovy č.p. 30 za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného  

      zboží. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 
              zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 

 

 

 

12. Schválení uvolnění fin. prostředků Mikroregionu Třebechovicko  

      (kalendáře) 

       Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí mimořádného 

      příspěvku na tisk a dodávku kalendářů ve výši 8.840,-- Kč a ukládá  

      účetní obce převod těchto finančních prostředků na účet Mikroregionu 

      Třebechovicko. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 

 

 

13. Schválení výše darů spolkům 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši příspěvku na každého člena  

      spolku pro rok 2020 v částce 150,-- Kč na jeden kalendářní rok. To  

      znamená:  

      Svaz zahrádkářů Jílovice = 25 členů = 3.750,-- Kč 



      TJ Jílovice z.s. = 44 členů = 6.600,-- Kč 

      SDH Jílovice = 75 členů = 11.250,-- Kč. 

      Příspěvek bude poskytnut formou Darovací smlouvy a zastupitelstvo 

      obce ukládá starostovi obce uzavření a podepsání smluv. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 13. bylo schváleno. 

 

 

 

14. Různé 

      14.A Schválení ceny stočného pro rok 2020 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje kalkulaci ceny stočného 

      pro rok 2020 ve výši 26,-- Kč / m3. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                               proti         0 
                      zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 14.A bylo schváleno. 

 

 

      14.B Schválení Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Směrnici č. 2/2019 o  

      zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                               proti         0 

                      zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 14.B bylo schváleno. 

 

 

      14.C Poskytnutí příspěvku na obyvatele a rok Mikroregionu 

               Třebechovicko 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši příspěvku MRT  

      pro rok 2020 12,-- Kč za obyvatele s trvalým pobytem v obci 

      Jílovice k 1.1.2020. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                               proti         0 

                      zdržel se   0  

               = Usnesení bodu 14.C bylo schváleno. 

 



 

 

15. Diskuse 

 

 

 

16. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V Jílovici 20.11.2019 

 

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

 

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

 

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

 

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