
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2/2020    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí  dne 

10. srpna 2020 v areálu „Na Ohrádce“ 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. Jiřího  

      Jarkovského, 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  

      7.A/ Schválení podání žádosti o prodloužení doby realizace projektu  

              dotace „Podpora prodejen na venkově č. 20RRD10“ 

      7.B/ Schválení smlouvy s ČEZ o připojení odběr.zařízení –   

              č.20_SOP_01_4121701236 

       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 poskytnutí darů 
    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje: 

1. Poskytnutí daru ZO ČSV České Meziříčí ve výši 1.000,-- Kč a ukládá 

starostovi obce podepsání Darovací smlouvy a účetní obce výplatu daru. 
2. Poskytnutí daru xxx ve výši 20.000,-- Kč přes Nadační fond Helpínek a 

ukládá účetní obce převod částky na účet č. 2201235032/2010 pod VS 

462020,  a to do 31.8.2020. 
         Výsledek hlasování: pro          7 

                         proti         0 

        zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení převodu majetku z Mikroregionu Třebechovicko 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje převod majetku od 

     Mikroregionu Třebechovicko, a to 10 kusů laviček parkových LZP  

     v částce 62.720,--, do majetku Obce Jílovice a ukládá účetní obce jejich 

     zaevidování na účet 028. 

     Výsledek hlasování: pro          7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

                             

 

5.  Schválení dodavatele na opravu komunikací v obci 
      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele na opravu místní 

       komunikace firmu REACOM s nejnižší cenou 359.733,-- Kč s DPH a 

       ukládá starostovi obce podepsání Smlouvy o dílo. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 



 

  

6. Schválení přijetí daru 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přijetí daru ve výši 47.000,-- Kč od 

    p. xxx a ukládá starostovi obce podepsání Darovací smlouvy. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                   proti         0 

          zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

7. Schválení výše finančních darů pro obyvatele 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši finančních darů na částky 500,--  

    Kč pro osoby nad 15 let a 800,-- Kč pro děti do 15-ti let, kdy rozhodným 

    dnem je den podání žádosti o dar, tzn., že v době podání žádosti nedovršil  

    věku 16-ti let.). 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                   proti         0 

          zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

7.A Schválení podání žádosti o prodloužení doby realizace projektu 

      Dotace na podporu prodejen v r. 2020 
       Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o prodloužení doby realizace  

       projektu „Podpora prodejen na venkově č. 20RRD10“, a to do 30.11.2021. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 7.A bylo schváleno. 

 

 

7.B  Schválení smlouvy s ČEZ o připojení odběr.zařízení –   

       č.20_SOP_01_4121701236 
       Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s ČEZ o připojení odběrného  

       zařízení č. 20_SOP_01_4121701236 budovy č.p. 110 - Na Ohrádce a 

       ukládá starostovi obce její  

       podepsání. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 



 

8. Různé 

    = Starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany o množících se  

        stížnostech na zápach z bioplynové stanice. Stížnosti byly prověřeny a bylo  

        konstatováno, že jsou oprávněné. Ze strany spol. ZEMSPOL České  

        Meziříčí, a.s. nebyla podána žádná informace o nějakém přechodném  

        problému či závadě, tudíž se dá předpokládat, že problém se bude  

        opakovat. Člen zastupitelstva pan JUDr. Lumír Thiel bude situaci  

        monitorovat a pokud se bude zápach opakovat, bude předáno  

        kompetentním orgánům k prošetření a vyjádření oprávněnosti stížností.   

    = Od neděle 16.8.2020 bude skládka biologického odpadu otevřena každou 

        neděli a středu od 17,00 do 18,00 hodin. 

    = Na Ohrádce bude umístěn skladový kontejner, ve kterém budou uskladněné 

        lavice, stoly a ostatní materiál na akce. Bude předáván a přebírán jako  

        budova „Ohrádka“. 

       
 

 

 

 

9. Diskuse 

 

 

 

10. Závěr 

 

 

 

  

   
V Jílovici 10.8.2020 

 

 

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

 

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

 

      Jiří Jarkovský         …………………… 

 

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