
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2/2021    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

10. března  2021 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. JUDr. Lumíra Thiela 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. 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                 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 Účetní závěrky za rok 2020 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 

      Výsledek hlasování: pro            6 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

     

4. Schválení Závěrečného účtu obce 2020 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 

     a celoroční hospodaření obce za rok 2020 včetně zprávy nezávislého  

     auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 „Bez  

     výhrad“. 

     Výsledek hlasování: pro          6 

                              proti         0 

               zdržel se   0  
      = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 

5.  Schválení rozpočtu pro rok 2021 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice na rok  

     2021 jako vyrovnaný ve výši příjmů 4.706.000,-- Kč a ve výši výdajů  

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

     Výsledek hlasování: pro          6 

                              proti         0 

             zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

  

6. Schválení výše darů na člena spolku pro rok 2021 

    Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních darů obecním  

    spolkům, kdy tato částka bude vázána na počet členské základny. Výše 

    příspěvku je 200,-- Kč na člena. Zastupitelstvo obce Jílovice ukládá  

    starostovi obce podepsání Darovacích smluv a to:  

    TJ Jílovice z.s. na částku 8 600,-- Kč, SDH Jílovice na částku 14.200,--  

    Kč a SZ v Jílovici  5.000,- Kč a zároveň ukládá účetní obce p. Vlastě  

    Minaříkové převod fin. prostředků na účty spolků. 

 

    Výsledek hlasování: pro           6 



                     proti         0 

            zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

7. Různé 

    7.A Prominutí nájmu ze zařízení Ohrádka z důvodu uzavření  

           provozovny z vládního nařízení 

          Zastupitelstvo obce z důvodu vládního nařízení promíjí 

           provozovateli od 1.1.2021 do odvolání nájem ze zařízení Ohrádka  

            Výsledek hlasování: pro           6 

                           proti         0 

                  zdržel se   0  

           = Usnesení bodu 7.A bylo schváleno. 

 

 

     7.B Schválení podepsání Dohody o výběru poplatků a předávání  

          dokladů v návaznosti na novelu zákona o odpadech 

          Zastupitelstvo obce Jílovice souhlasí s Dohodou o výběru poplatků  

          a předáním dokladů s firmou MP a.s. a ukládá starostovi obce její  

          podepsání. 

          Výsledek hlasování: pro           6 

                           proti         0 

                  zdržel se   0  

           = Usnesení bodu 7.B bylo schváleno. 

 

 

     7.C Schválení dodavatele materiálu (Javory, zavlažovací vaky)  

            k realizaci projektu Dosadba zeleně 

            Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako dodavatele materiálu  

            dle specifikace projektu Dosatba zeleně v obci Jílovice p. Přibyla  

            -ARBO – Linné, s.r.o. s nabídkovou cenou 186.500,--Kč bez DPH 

            Výsledek hlasování: pro           6 

                              proti         0 

                     zdržel se   0  

           = Usnesení bodu 7.C bylo schváleno. 

 
 

7.D Výměna kotle na tuhá paliva v budově Obecního úřadu a  

       obec.bytu 



       Zastupitelstvo obce Jílovice z důvodu havárie dodatečně schvaluje 

       výměnu kotle na tuhá paliva v budově Obecního úřadu. 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                                 proti         0 

                         zdržel se   0  

         = Usnesení bodu 7.D bylo schváleno. 

 

 

7.E Schválení podání žádosti o dar Mikroregionu Třebechovicko 

       Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o finanční dar 

       Mikroregionu Třebechovicko a v případě jeho schválení ze strany MRT 

       schvaluje jeho přijetí a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy. 

       Výsledek hlasování: pro           6 

                               proti         0 

                         zdržel se   0  

           = Usnesení bodu 7.E bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

8. Diskuse 

 

 

 
9. Závěr 

 

 

 

 
V Jílovici 10.3.2021 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Judr. Lumír Thiel            .…………………… 

 

      Martin Rydl            ……………………. 

 

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