
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Obecní úřad Jílovice, 517 72 Jílovice 26 
                                   
 

Usnesení č. 1.1/2022    
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 

 12. října 2022 „Na Ohrádce“ v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. 

 
1.1 + 1.1-2  Zpráva o účasti 

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o účasti . 

    = Usnesení bodu 1.1 a 1.1- 2  bylo přijato.  

 

 

2.1 Složení slibu členy zastupitelstva obce   

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu všemi členy  

      zastupitelstva obce. 

      Usnesení bodu 2.1 bylo přijato. 

 

 

3.1  Volba členů návrhové komise             

       ZO určuje návrhovou komisi ve složení Monika Škopová -    

       předseda komise a Pavel Kovanda – člen komise.  

       Výsledek hlasování: pro          7 

                               proti         0 

                zdržel se   0  

       = Usnesení bodu 3.1. bylo schváleno. 

 

 

4.1 Určení ověřovatelů zápisu (par. 95 odst. 1 zákona o obcích) 

       ZO určuje ověřovateli zápisu p. Markétu Benešovou a p. Petru 

       Rezkovou, zapisovatelku p. Vlastu Minaříkovou. sestavením zápisu  

       p. Zdeňku Šolcovou 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                        proti         0 

       zdržel se  0  

        = Usnesení bodu 4.1 bylo schváleno. 



        

5.1  Schválení programu 

       Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání s doplňujícím bodem  

       Schválení zástupců obce do Správní rady a Valné hromady MRT,  

       Výsledek hlasování: pro            7 

                proti          0  

       zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 5.1 bylo schváleno. 

        Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 1.1/2022  

        je také přiložen k zápisu – viz. pozvánka. 

. 

 

6.1   Volba starosty a místostarosty 

 

6.1   a) Určení počtu místostarostů 

        Zastupitelstvo obce schválilo volit jednoho místostarostu. 

        Výsledek hlasování: pro           7 
               proti          0  

      zdržel se 0 

        = Usnesení bodu 6.1 a). bylo schváleno. 

 

 

6.1 b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 

      jako dlouhodobě uvolněni – par. 71 zákona o obcích. 

      Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobě uvolněným členem  

      zastupitelstva obce pouze funkci starosty obce, funkci místostarosty 

       obce a ostatní členy zastupitelstva neuvolněni pro výkon funkce. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

               proti          0  

      zdržel se 0 

       = Usnesení bodu 6.1 b) bylo schváleno. 

 

 

6.1 c) Určení způsobu volby starosty obce a místostarosty obce 

      Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty 

       veřejným hlasováním. 

       Výsledek hlasování: pro            7 

                proti          0  

      zdržel se  0 

       = Usnesení bodu 6.1 c) bylo schváleno. 



 

6.1 d)  Volba starosty 

      Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce uvolněného starosty obce 

       pana Václava Ježka . 

       Výsledek hlasování: pro           6 

               proti          0  

      zdržel se 1  (Václav Ježek) 

       = Usnesení bodu 6.1 d) bylo schváleno. 

 

 

6.1 e)  Volba místostarosty 

        Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce neuvolněné místostarostky 

        obce paní Zdeňku Šolcovou . 

        Výsledek hlasování: pro            6 

                 proti          0  

        zdržel se   1  (Zdeňka Šolcová) 

       = Usnesení bodu 6.1 e) bylo schváleno. 
 

 

 

7.1 a) Zřízení finančního, kontrolního, kulturního, stavebního a  

           pořádkového výboru  

           Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního výboru,  

            kontrolního výboru, kulturního výboru, stavebního výboru a  

            pořádkového výboru s tím, že každý z nich bude mít 3 členy. 

            Výsledek hlasování: pro            7 

                     proti          0  

            zdržel se   0 

       = Usnesení bodu 7.1 a)  bylo schváleno. 

 

 

 

7.1 b)  Volba předsedy finančního výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou finančního výboru 

        paní Petru Rezkovou. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

        zdržel se 0 

         = Usnesení bodu 7.1. b)  bylo schváleno. 

 



7.1 c)  Volba předsedy kontrolního výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou kontrolního výboru 

        paní Moniku Škopovou. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

       zdržel se 0 

         = Usnesení bodu 7.1 c)  bylo schváleno. 

 

 

 

 

7.1 d)  Volba předsedy kulturního výboru   

      Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou kulturního výboru 

        paní Markétu Benešovou. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

       zdržel se 0   
         = Usnesení bodu 7.1 d)  bylo schváleno. 

 

 

 

7.1 e)  Volba předsedy stavebního výboru   

      Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou stavebního výboru 

      pana Jiřího Jarkovského. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

      zdržel se 0 

         = Usnesení bodu 7.1 e)  bylo schváleno. 

 

 

7.1 f)  Volba předsedy pořádkového výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje předsedou pořádkového výboru 

        pana Pavla Kovandu. 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                 proti         0  

        zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 7.1 f)  bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

7.1 g)   Volba členů finančního výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru 

        paní Blanku Rezkovou a paní Danu Čiháčkovou. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

        zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 7.1 g)  bylo schváleno. 

 

 

7.1 h)  Volba členů kontrolního výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru 

        paní Lenku Jiráskovou a pana Jaroslava Škopa. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

       zdržel se 0 
         = Usnesení bodu 7.1 h) bylo schváleno. 

 

 

7.1 ch)  Volba členů kulturního výboru   

       Zastupitelstvo obce schvaluje členy kulturního výboru 

        pana Karla Beneše a paní Janu Slezákovou. 

        Výsledek hlasování: pro           7 

                 proti         0  

        zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 7.1 ch)  bylo schváleno. 

 

 

7.1 i)  Volba členů stavebního výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje členy stavebního výboru 

        pana Ondřeje Ježka a pana Mariana Hemelíka. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

       zdržel se 0 

         = Usnesení bodu 7.1 i)  bylo schváleno. 

 

 

 

 



7.1 j) Volba členů pořádkového výboru   

        Zastupitelstvo obce schvaluje členy pořádkového výboru 

        pana Lumíra Thiela a pana Josefa Voltra. 

        Výsledek hlasování: pro          7 

                 proti        0  

        zdržel se  0 

         = Usnesení bodu 7.1 j)  bylo schváleno. 

 

 

 

8.1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů    

    zastupitelstva obce – par. 72 Zákona o obcích 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje odměny neuvolněné  

    místostarostce a předsedům výborů dle par. 72 Zákona o obcích  

    ve znění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  o výši odměn v maximální  

    výši, a to neuvolněná místostarostka 26.051,-- Kč a předsedové výborů 

    2.894,-- Kč a stanovuje, že měsíční odměny za výkon těchto funkcí se  
    budou poskytovat od následujícího dne přijetí tohoto usnesení.   

    V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 

    náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení  

    jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty,  

    místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení 

    do této funkce. 

    Výsledek hlasování: pro          7 

             proti         0  

           zdržel se   0 

    = Usnesení bodu 8.1  bylo schváleno. 

 

 

9.1 . Schválení uzavření Dohody o provedení práce s výplatou odměny  

        členu zastupitelstva 

        Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje uzavření dohod o provedení  

         práce pro obec s p. Markétou Benešovou, Petrou Rezkovou, Monikou  

         Škopovou, Pavlem Kovandou a Jiřím Jarkovským a výplatu odměny  

         nad rámec funkce zastupitele za práci pro obec. Odměna bude plněna 

         ve výši plynoucí z uzavřené Dohody o provedení práce.  

         Výsledek hlasování: pro         7 

                proti         0  

              zdržel se   0 

       = Usnesení bodu 9.1  bylo schváleno. 



 

 

9.1 a)   Schválení zástupců obce do Správní rady a Valné hromady 

      Mikroregionu  Třebechovicko.  

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje starostu obce p. Václava Ježka  

      do Správní rady a Valné hromady Mikroregionu Třebechovicko  

      a místostarostku p. Zdeňku Šolcovou do Valné hromady Mikroregionu  

      Třebechovicko. 

      Výsledek hlasování: pro           7 

              proti          0  

     zdržel se 0 

       = Usnesení bodu 9.1 a)  bylo schváleno. 

 

 

 

       

V Jílovici 12.10.2022 

 

 

 

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

 

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

 

          Petra Rezková              …………………… 

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