
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 3/2021    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

26. května 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jílovici,  

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. Markétu Benešovou a p.Petru 

      Rezkovou, 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 bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze. 

     = Usnesení bodu 2. bylo přijato.  



 

 

3. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

    břemene – služebnosti č. IV-12-2019319/VB/5 Jílovice, p.č. 234/7 – 

    knn. 

    Výsledek hlasování: pro            7 

                                 proti          0 

    zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

4.  Schválení přijetí dotace na podporu provozu prodejny 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje přijetí dotace na podporu  

     provozu prodejny v Jílovici z programu KHK „Podpora provozu 

     prodejen na venkově – 21RRD10“ a ukládá starostovi obce podepsání 
     smlouvy.   

      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

     

                         

 

5.  Schválení velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje velitelem Výjezdové jednotky  

      obce Jílovice pana Libora Černého, nar. xxxxxx, bytem Jílovice 56  

      a ukládá starostovi obce podepsání Jmenovacího dekretu. 
       Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

  

6. Schválení Zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů 

    Zastupitelstvo obce schvaluje na základě par. 29 odstavec 1 písmene a)  

    zákona č. 133/1985 sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

    Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Jílovice stávající kategorie 



    JPO „V“ jako svou organizační složku obce. Každému členu jednotky  

    bude vyplácena odměna 1.200,-- Kč/rok formou finančního daru. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

            zdržel se   0  
      = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 
 

 

7 A. Schválení podepsání Darovací smlouvy 

        Zastupitelstvo obce Jílovice souhlasí s darováním řezby žáby 

        v hodnotě 10.000,-- Kč a ukládá starostovi obce její podepsání. 
        Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 7 A. bylo schváleno. 

 

 

 

7 B.  Ukončení prominutí nájmu Ohrádka 

         Od 1.6.2021 bude znovu obnovena povinnost nájemce budovy 

        Ohrádky platit nájem dle platné smlouvy. 

          Výsledek hlasování: pro           7 

                         proti         0 

                zdržel se   0  
       =  Usnesení bodu 7.B bylo schváleno. 

 

         
 

8. Diskuse a závěr 

    Starosta informoval přítomné o nadcházejících akcích: 

    5.6.2021 sběr nebezpečného odpadu 

    25.-26.6.2021 čištění spalinových cest 

    5. – 6.6. 2021 dle počasí – bezkontaktní dětský den 

    9.6.2021 povinné očkování psů proti vzteklině 
 

 

 

 

   
V Jílovici 26.5.2021 

 



 

 

 

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

 

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

 

      Petra Rezková         …………………… 

 

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