
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 5/2019    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí  dne 

30. prosince 2019 zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici,  

zahájeno v 18,00 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. Petru Rezkovou a p. Martina Rydla, 

      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  

      4.A Schválení podání žádosti o dotaci – Podpora prodejen na venkově. 

      Výsledek hlasování: pro          6 

               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 ceny za svoz komunálního odpadu 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje cenu za odstraňování odpadů 

     stanovenou Dodatkem č.10 ke smlouvě 953042 a ukládá starostovi obce 

     podepsání tohoto dodatku. Zároveň zastupitelstvo obce Jílovice  

     schvaluje ceny známek (dle četnosti) na svoz komunálního odpadu ve  

     stejné výši, jakou obci účtuje fa.Marius Pedersen zaokrouhlené na celé 

     koruny nahoru a cenu PE pytle včetně ceny za svoz a odstranění ve výši  

    110,-- Kč. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení smlouvy na pronájem obchodu se smíšeným zbožím 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako nového nájemce  

     p. Huu Nam Nguyena a ukládá starostovi obce podepsání nové  

     nájemní smlouvy s pronájmem od 1.2.2020 a zprovozněním prodejny 

     nejpozději do 1.3.2020. Zároveň ukládá starostovi obce respektovat  

     žádost současného nájemce p. Brigity Grulichové o ukončení stávající 

     Nájemní smlouvy dohodou,  a to ke dni 31.1.2020. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 
 

 

  

4. A Schválení podání žádosti o dotaci – Podpora prodejen na venkově   

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci z  

      Královéhradeckého kraje „PODPORA PRODEJEN NA VENKOVĚ 

      Č. 20RRD10“ ve výši 50 000,-- Kč.  V případě obdržení dotace ukládá  

      starostovi obce podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace. 

      Výsledek hlasování: pro           6 

                       proti         0 

               zdržel se  0  

      = Usnesení bodu 4.A bylo schváleno.  



                                   

     

5. Schválení výše odměn zastupitelů 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje odměny neuvolněné 

     místostarostce a předsedům výborů dle par. 72 Zákona o obcích ve  

     znění Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to neuvolněná místostarostka  

     24.348,-- Kč a předsedové výborů 2.705,-- Kč hrubého a stanovuje, že  

     měsíční odměny za výkon těchto funkcí se budou v této výši poskytovat 

     od 1.1.2020. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

              zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

6. Diskuse 

    - byla podaná informace o nutnosti odstranění keřů v korytu poldru 
 

 

7. Závěr 

 

 

 

 

  V Jílovici 30.12.2019 

 

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

 

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

 

          Martin Rydl             …………………… 

 

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