
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 5/2021    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

15. listopadu 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu 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. 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 s doplňujícím bodem 

      8/B – schválení podání žádosti o dotaci na knihovnický program       

      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 poskytnutí daru pro rok 2021 (Důchodci od Dědiny) 

       Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru spolku 

       Důchodci od Dědiny ve výši 2.000,-- Kč a ukládá starostovi obce  

        podepsání Darovací smlouvy.. 

       Výsledek hlasování: pro          6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 
 

3/a Schválení poskytnutí daru pro rok 2022 KMHK   

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru KMHK na  

      základě žádosti ze dne 22.10.2021 ve výši 5.000,-- Kč.. 

      Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3/a bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení Rozpočtového provizoria obce Jílovice 

     Hospodaření obce Jílovice se od 1.1.2022 do doby schválení rozpočtu  

     pro rok 2022 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 2022 
      Výsledek hlasování: pro            6 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 



 

 

5.  Schválení výše daru pro obyvatele s trvalým pobytem na zvýšené  

     náklady spojené s životem na venkově pro rok 2022 

      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           6 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

  

6. Schválení plánu inventur pohledávek, závazků a majetku    

     31.12.2021 

     Návrh na usnesení k bodu 6.: 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán inventur pohledávek,  

     závazků a majetku obce k 31.12.2021 
     Výsledek hlasování: pro           6 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

 

7.  Schválení Odpisového plánu obce 

      Návrh na usnesení k bodu 7.: 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Odpisový plán obce pro  

      rok 2022. 
       Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z KHK na podporu prodejen 

     (pokud bude vyhlášena výzva) 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci na  



    Podporu prodejen na venkově pro rok 2022 a ukládá starostovi  

       v případě obdržení dotace podepsání smlouvy o dotaci.   
          

       Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

         = Usnesení bodu 8. bylo schváleno.      

 

      
 

8/B – Schválení podání žádosti o dotaci na knihovnický program  
             Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání žádosti o dotaci na 

            Zapojení knihovny Jílovice do regionálního systému Tritius REKS 

            Knihovny města Hradec Králové ve výši dotace 20.000,-- Kč  

            a ukládá starostovi v případě obdržení dotace podepsání smlouvy  

            o dotaci.   

             Výsledek hlasování: pro           6 

                            proti         0 

                   zdržel se   0  

         = Usnesení bodu 8/B. bylo schváleno 
 
 

 

9. Různé 

 

10. Diskuse 

 

11. Závěr 

 

 

 

V Jílovici 15.11.2021 

 

 

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

 

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

 

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

 

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