
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2/2022    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu  dne 

11. května 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. 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  

      4.B  Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období  

      2022-2026 

      4.C Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

      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 delegáta na Valnou hromadu VaK 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje jako delegáta na VH VaK,  

     která se bude konat dne 1.6.2022, starostu obce p. Václava Ježka.      

     Výsledek hlasování: pro           6 

                      proti         0 

     zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Smlouvu o spolupráci při  

     zabezpečení požární ochrany s obcí Ledce a ukládá starostovi obce 

     Jílovice její podepsání.. 

      Výsledek hlasování: pro           6 

                                       proti         0 

                      zdržel se   0  
       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 

 

4.B  Schválení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období  

       2022-2026 

       Zastupitelstvo obce Jílovice stanovuje v souladu s § 67 a 68 zák.  

       č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet 

       členů Zastupitelstva Obce Jílovice pro volební období 2022-2026 na   

       7 členů.   

       Výsledek hlasování: pro            6 

                        proti          0 

                zdržel se   0  
       = Usnesení bodu 4. bylo schváleno. 

 

 



4.C Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

       Zastupitelstvo Obce Jílovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 

       smlouvě o zřízení věcného břemene a ukládá starostovi obce její 

       podepsání.  

       Výsledek hlasování: pro            6 

                        proti          0 

                zdržel se   0  
       = Usnesení bodu 4.C  bylo schváleno. 

 

 

                          
5. Diskuse 

 

 

 

6. Závěr 

 

 

 

 

V Jílovici 11.5.2022 

 

 

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

 

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

 

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

 

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