
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1/2020    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

13. května 2020 v 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. 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  

      11.A/ Projednání žádosti o prodloužení vodovodu. 

      11.B/ Schválení přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje  

                za případné umístění v soutěži „Čistá obec“ za rok 2019. 

      11.C/ Schválení podání žádosti na MRT o dotaci na 3. ročník Jílovické   

                traktoriády  

      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 Účetní závěrky za rok 2019 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2019. 

     Výsledek hlasování: pro            7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet za rok 2019 

      a celoroční hospodaření obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého 

      auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 „Bez  
      výhrad“. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 

5.  Schválení Rozpočtu pro rok 2020 
      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok  

       2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů 5.062.675,-- Kč a ve výši výdajů  

       5.062.675,-- Kč. Závaznými parametry se stanovují paragrafy. 

       Zastupitelstvo obce Jílovice současně bere na vědomí pozdní schválení  

       Rozpočtu obce na rok 2020 z důvodu nemožnosti konání veřejného  

       zasedání zastupitelstva obce.  

       Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

  

6. Schválení poskytnutí území MAS 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje zařazení území obce do území 

     působnosti MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. na programové období 2021–2027. 

     Výsledek hlasování: pro           7 



                    proti         0 

           zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

7. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene  

    služebnosti č. IP-12-20100675/VB/3-Jílovice, č.p.79, st.81, přípojka knn za  

    částku 15.000,-- Kč a ukládá starostovi obce její podepsání. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                   proti         0 

          zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 
7.A Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí  

       Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení  

       věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020256/VB/01  

       název stavby: Jílovice, p.č. 176/48 - kabel nn a ukládá starostovi obce její  

       podepsání. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 7.A bylo schváleno. 

 

 

 

8. Schválení přijetí dotace na podporu provozu prodejny 

    Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na podporu malých prodejen 

    v obcích ve výši, která bude poskytovatelem přiznána a zároveň bere na  

    vědomí, že se obec Jílovice bude podílet částkou ve stejné výši. 50%  

    Královéhradecký kraj a 50% Obec Jílovice. Zastupitelstvo ukládá starostovi  

    podepsání Smlouvy o dotaci z programu „PODPORA PRODEJEN NA  

   VENKOVĚ Č.20RRD10“. 

   Výsledek hlasování: pro           7 

                                    proti         0 

                  zdržel se   0  

         = Usnesení bodu 8. bylo schváleno.  

 

 

 

 



9. Schválení darovacích smluv Knihovna H.K., Domácí péče, Důchodci 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje darovací smlouvy pro Knihovnu města  

     Hradec Králové ve výši 5.000,-- Kč, pro spolek Důchodci od Dědiny 2.000,--  

     Kč a Agenturu domácí péče 1.000,-- Kč a ukládá starostovi obce jejich  

     podepsání.  

 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

            zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 9. bylo schváleno.    

 

 

 

10. Zpráva inventarizační komise 

      Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí. 

      = Usnesení bodu 10. bylo přijato. 
 

 

 

 

11. Schválení plánu činnosti pro rok 2020 

      Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti na rok 2020. 
      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 11. bylo schváleno.  

 

 

 

11.A  Projednání žádosti o prodloužení vodovodu 
          Zastupitelstvo obce Jílovice souhlasí se stavbou prodloužení vodovodu.  

          Konstatuje, že není majitelem a nemá ke zmíněné infrastruktuře žádná  

          vlastnická práva a nemůže tudíž prodloužení ovlivňovat a ani financovat.  

          Výsledek hlasování: pro           6 

                         proti         0 

                zdržel se   1 (p. Rydl – střed zájmů)  

           = Usnesení bodu 11.A bylo schváleno.  

 

 

 

11.B/ Schválení přijetí finančního daru od Královéhradeckého kraje  

         za případné umístění v soutěži „Čistá obec“ za rok 2019 



 

         Zastupitelstvo obce Jílovice v případě umístění na prvních místech   

         v soutěži „Čistá obec, čisté město, čistý kraj za rok 2019“  schvaluje  

         přijetí finančního daru za umístěná v soutěži a ukládá starostovi obce 

         podepsání smlouvy. 
          Výsledek hlasování: pro           7 

                         proti         0 

                zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 11.B bylo schváleno. 

 

 

 

11.C/ Schválení podání žádosti na MRT o dotaci na 3. ročník Jílovické   

          traktoriády  

           Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci  

          Mikroregionu Třebechovicko na nákup cen na 3. ročník Jílovické 

          traktoriády a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy. 
           Výsledek hlasování: pro           7 

                          proti         0 

                 zdržel se   0  

           = Usnesení bodu 11.C bylo schváleno. 

 

 

 

 

12. Různé 

      Zastupitelstvo obce nebude požadovat nájem od nájemce areálu „Na 

      Ohrádce“ za měsíce březen a duben a ukládá účetní obce finanční vyrovnání 

      s nájemcem. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

            zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 

 

13. Diskuse 

 

 

 

14. Závěr 

 

 



 

  

   
V Jílovici 13.5.2020 

 

 

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

 

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

 

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

 

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