
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 3/2020    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

18. listopadu  2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici č.p. 26,  

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          6 

                       proti        0 

      zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 1.3. bylo schváleno. 

 

 

1.4 Schválení programu 

      Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání. 

       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 podání žádosti o dotaci na zeleň 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt  

     „Dosadba zeleně v obci Jílovice“ - Výzva č. 9/2019 MŽP (NPŽP). 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 
 

4. Doschválení převodu mimořádné platby Mikroregionu  

    Třebechovicko 

     Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí, že platba již proběhla 

      a dodatečně schvaluje převod částky 11.850,-- Kč na účet MRT, 

      číslo účtu: 78-7557250287/0100. 

      Výsledek hlasování: pro          6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 

5.  Schválení podepsání smlouvy s KHP HK (přeložka vodovodu)        

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o umožnění přeložky 

     na stávající infrastruktuře ve vlastnictví s VAK Hradec Králové a  

     ukládá starostovi obce její podepsání! 
     Výsledek hlasování: pro           6 

                              proti         0 

           zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

  

6. Schválení prodeje části pozemku 

    Zastupitelstvo obce Jílovice na základě zveřejněného záměru schvaluje 

    prodej části pozemku p.č. 752/43 ze kterého byl oddělen pozemek  

    p.č. 752/66 o výměře 16 m2 za cenu 120,-- Kč za m2. Celkem tedy  

    1920,-- Kč. Veškeré vedlejší náklady (vyměření, zápis do KN)  

    vzniklé prodejem jdou k tíži kupujícího. Zastupitelstvo obce ukládá  

    starostovi obce podepsání Kupní smlouvy. 

    Výsledek hlasování: pro           6 

                    proti         0 

            zdržel se  0  



      = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 
 
 

7. Schválení rozpočtového provizoria 

    Hospodaření obce Jílovice se od 1.1.2021 do doby schválení rozpočtu 

     pro rok 2021 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 2021. 
     Výsledek hlasování: pro           6 

                   proti          0 

          zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

8. Schválení odpuštění nájmu (Ohrádka) 
     Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu za provoz areálu Na Ohrádce 

     p. Aleši Baluchovi z důvodu pandemie Covid-19 za měsíce září, říjen,  

     listopad a prosinec 2020.  

     Výsledek hlasování: pro           6 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

9.  Schválení rozpočtového výhledu 

     Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2021-2024. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 

10.  Schválení plánu inventur pohledávek, závazků a majetku  

        k 31.12.2020. 

        Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur pohledávek, závazků a    

        majetku obce k 31.12.2020. 

        Výsledek hlasování: pro           6 

                         proti         0 

                zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 



11. Schválení Odpisového plánu obce. 

      Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán obce pro rok 2021. 

      Výsledek hlasování: pro           6 

                               proti         0 

              zdržel se  0  

       = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 
 

 

 

12. Schválení poskytnutí daru na opravu kostela na Vysokém Újezdě  

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru na opravu  

     kostela na Vysokém Újezdě v částce 15.000,- Kč a ukládá starostovi  

     obce podepsání Darovací smlouvy. 

     Výsledek hlasování: pro           6 

                              proti         0 

             zdržel se  0  

       = Usnesení bodu 12. bylo schváleno. 

 
        

13. Různé 

      Starosta informoval přítomné o ceně stočného pro rok 2021 ve stejné 

      výši jako v roce 2020 = 26,-- Kč/m3.  

             
 

14. Diskuse 

 

 

15. Závěr 

 

 

V Jílovici 18.11.2020 

 

 

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

 

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

 

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

 

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