
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 1/2022    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

14. února 2022 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. Markétu Benešovou 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 s doplňujícím bodem 

      8/ B Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb pověřence.     

      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 Závěrečného účtu obce za rok 2021 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 

     a celoroční hospodaření obce za rok 2021 včetně zprávy nezávislého 

     auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

     „Bez výhrad“ . 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

 

4. Schválení Účetní závěrky za rok 2021 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Účetní závěrku za rok 2021. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

              zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

                             

 

 

 

5.  Schválení Návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Rozpočet obce Jílovice pro rok  

      2022 jako vyrovnaný ve výši příjmů 5. 423.670,00 Kč a ve výši výdajů 

      5.423.670,00 Kč. Závaznými parametry se stanovují paragrafy. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 



 

  

6. Schválení výše darů na člena spolku 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí finančních darů na  

    činnost obecních spolků a to:  

   TJ Jílovice z.s.  10.000,-- Kč, SDH Jílovice 20.000,-- Kč a SZ v Jílovici  

    5.000,-- Kč a ukládá starostovi obce podepsání darovacích smluv.  

   Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo k případnému doložení využití 

    finančních prostředků. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                    proti         0 

           zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 
 

 

 

 

7.  Schválení poskytnutí příspěvku MRT 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje pro rok 2022 příspěvek pro MRT 

     ve výši 16,-- Kč za 1 obyvatele. 

      Výsledek hlasování: pro          7 

                      proti         0 

             zdržel se   0  
      = Usnesení bodu 7. bylo schváleno. 

 

 

 

8.  Schválení povolení zvláštního užívání komunikace   

      Zastupitelstvo obce Jílovice povoluje Zvláštní užívání místní  

       komunikace za účelem konání III. Podorlické Rally a souhlasí 

       s omezením autobusové dopravy.  

        Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

               zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 

8./ B Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb pověřence 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  



      poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                                 proti         0 

              zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 8./B bylo schváleno. 
 

  
     
9. Různé 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje podání Žádosti o dotaci   

    Mikroregionu Třebechovicko a v případě poskytnutí dotace schvaluje 

    její přijetí a ukládá starostovi obce podepsání smlouvy. 

 

      Výsledek hlasování: pro           7 

                                      proti         0 

                       zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 
 

 

10. Diskuse 

 

 

 

11. Závěr 

 

 

 

V Jílovici 14.2.2022 

 

 

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

 

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

 

      Jiří Jarkovský         …………………… 

 

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