
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1/2021    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí  dne 

18. ledna  2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici č.p. 26,  

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. 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. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                 proti        0  

       zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 1.4. bylo schváleno. 

    

 

2.  Kontrola usnesení z minulé schůze 

     Zastupitelstvo obce Jílovice bere na vědomí kontrolu usnesení 

     z minulého zasedání. 

     = Usnesení bodu 2. bylo přijato.  

 



3. Schválení podání žádosti o dotaci na prodejnu z DP 21RRD10 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci  

     z Královéhradeckého kraje  „Podpora prodejen na venkově“   

     č. 21RRD10 ve výši 50.000,- Kč. V případě obdržení dotace ukládá  

     starostovi obce podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace.  

      Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

4. Schválení poskytnutí příspěvku Mikroregionu Třebechovicko  

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí členského příspěvku  

    MRT ve výši 5.200,-- Kč a ukládá účetní obce p.Vlastě Minaříkové  

    převod této finanční částky na účet MRT č.ú. 78- 7557250287/0100. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                                proti         0 
            zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 

5.  Schválení Směrnice o poskytnutí daru obyvatelům 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2021  

     O poskytování finančního daru občanům s trvalým pobytem a ukládá  

     starostovi obce její podepsání. 

      Výsledek hlasování: pro          7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

  

6. Schválení poskytnutí daru Agentura domácí péče Zuzana Luňáková 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru Agentuře domácí  

    péče v částce 1.000,-- Kč a ukládá starostovi obce podepsání Darovací  

   smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny až po schválení  

   Rozpočtu obce pro rok 2021. 

   Výsledek hlasování: pro            7 

                    proti          0 

            zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 



7. Schválení poskytnutí daru Knihovna města Hradec Králové 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru Knihovně města 

     Hradce Králové v částce 5.000,-- Kč a ukládá starostovi obce podepsání  

     Darovací smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny až po  

     schválení Rozpočtu obce pro rok 2021. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

            zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

8. Zpráva inventarizační komise 

     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise  

     a souhlasí s vyřazením navržených položek z účetní evidence obce. 

     Výsledek hlasování: pro          7 

                    proti         0 

           zdržel se   0  
     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 
 
 
 

9.  Schválení plánu činnosti pro rok 2021 

     Zastupitelstvo obce schvaluje Plán činnosti na rok 2021. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 
 

 

10.  Schválení nového nájemce nocležny řidičů na základě 

        vyhlášeného Záměru č.2/2020. 

        Zastupitelstvo obce schvaluje jako nového nájemce nocležny řidičů  

        firmu AUDISBUS s.r.o. Rychnov nad Kněžnou se sídlem  

        Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 15040500. 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                         proti         0 

                zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 



 

11. Různé 

      Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na projekt „Dosadba zeleně  

      v obci Jílovice“ Výzva č. 9/2019 MŽP (NPŽP) a ukládá starostovi obce 

      podepsání smlouvy o dotaci. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                               proti         0 

              zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 11. bylo schváleno. 
 

 

 
12. Diskuse 

 

 

13. Závěr 

 

 

V Jílovici 18.1.2021 

 

 

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

 

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

 

     Jiří Jarkovský          …………………… 

 

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