
         Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 

Usnesení č. 2.1/2022    
ze zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí dne 

28. listopadu 2022 Na Ohrádce 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. Pavla Kovandu 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  
      12.A  Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2023  

      A posunutí Diskuse a závěru na bod 12.B. 

      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 poskytnutí daru pro rok 2023 (Důchodci od Dědiny) 

     Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000,-- 

     Kč na základě žádosti ze dne 23.11.2022 a ukládá starostovi obce  

     podepsání Darovací smlouvy. 

     Výsledek hlasování: pro           7 

                      proti         0 

     zdržel se   0  
        = Usnesení bodu 3. bylo schváleno. 

 

 

 

3.a  Schválení poskytnutí daru KMHK pro rok 2023  

       Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poskytnutí daru KMHK na   

       základě žádosti ze dne 10.10.2022 ve výši 5.000,-- Kč a ukládá  

       starostovi obce podepsání Darovací smlouvy. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

        = Usnesení bodu 3.a  bylo schváleno. 

 

 

 

4. Schválení Rozpočtového provizoria obce Jílovice 

    Hospodaření obce Jílovice se od 1.1.2023 do doby schválení rozpočtu 

    pro rok 2023 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 2023. 

 

 



    Výsledek hlasování: pro           7 

                     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 2023 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje výši finančních darů pro rok 2023  

    v částce 500,-- Kč pro osoby nad 15 let a 1.000,-- Kč pro děti do 15-ti  

    let, (dle směrnice o poskytnutí daru), kdy rozhodným dnem je den  

    podání žádosti o dar, tzn., že v době podání žádosti nedovršil věku 16-ti  

    let. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

    zdržel se   0  
     = Usnesení bodu 5. bylo schváleno. 

 

 

 

6. Schválení plánu inventur pohledávek, závazků a majetku  

    k   31.12.2022 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Plán inventur pohledávek,  

    závazků a majetku obce k 31.12.2022. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

    zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 6. bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení Odpisového plánu obce 

    Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje Odpisový plán obce pro rok 2023. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     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 z KHK na  

    Podporu provozu prodejen na venkově (pokud bude vyhlášena výzva) a 

    v případě kladného vyřízení žádosti ukládá starostovi obce podepsání 

    smlouvy o dotaci. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

                                      zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 8. bylo schváleno. 

 

 

 

9. Schválení likvidační, vyřazovací a inventarizační komise pro  

    inventury ve volebním období 2022 – 2026 

    Ve volebním období 2022 – 2026 bude pracovat likvidační, vyřazovací  
    a inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Monika Škopová  

    a členové sl. Petra Rezková a p. Pavel Kovanda. 

    Výsledek hlasování: pro           7 

                     proti         0 

    zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 9. bylo schváleno. 

 

 

 

10. Schválení podání žádosti o dotaci OP ŽP 21-27 cíl 1.5. – podpora  

      přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje  

      Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z OP ŽP 21-27 

      cíl 1.5. – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

      využívající zdroje. V případě kladného vyřízení žádosti pak ukládá 

      starostovi obce podepsání smlouvy o dotaci. 

       Výsledek hlasování: pro           7 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

     = Usnesení bodu 10. bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

11. Zpráva o stavu hospodaření do října 2022 

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce. 

    = Usnesení bodu 11. bylo přijato.  

 

 

 

12.A Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 

      Zastupitelstvo obce Jílovice schvaluje poplatek za svoz komunálního 

      odpadu ve výši 600,-- Kč za osobu a rok. 

      Výsledek hlasování: pro            7 

                       proti         0 

      zdržel se   0  

      = Usnesení bodu 12.A bylo schváleno. 

 

 

 

12.B Diskuse a závěr 

                
 

 

 

 

 

 

 

V Jílovici 28.11.2022 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:    Pavel Kovanda                …………………… 

 

      Jiří Jarkovský         …………………… 

 

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