Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2/2018 dne 12.12. 2018
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ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE
Restaurace Spark, Jíloviště
Číslo:

Datum:
Začátek

zasedání:
Ukončení zasedání:

2/2018
12.12.2018
18.00 h
19.30 h

Přítomni:

V. Dlouhý, I. Doubková (část.), I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Omluveni: F. Andres, M. Petřík
Hosté: 5 občanů
Zasedání řídil starosta V. Dlouhý
Předsedající předložil návrh:
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:
- ověřovatelů zápisu č. 2/2018: P. Rogner, I. Hilgert
- zapisovatel zápisu č. 2/2018: P. Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 2/2018

předseda - J.

Malá

PROGRAM:
1.
2.

Zahájení, složení a podepsání slibu
Projednání a schválení :

a)
b)

c)
d)
e)
t)
g)
h)

Obecně

závazné vyhlášky obce

členů

2

členů

ZO a etického kodexu

Jíloviště č.

2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Přílohy č. 1 : Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci
Jíloviště - Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejnoprávní smlouvy na vedení přestupkové agendy
Ceny vodného a stočného pro rok 2019
Rozpočtu obce Jíloviště na rok 2019
Střednědobého výhledu rozpočtu obce Jíloviště na roky 2020 -2022
Rozpočtu MŠ Jíloviště na rok 2019 a závazných ukazatelů
Dodavatele stavby "zavedení vody do oblasti Fr. Smolíka - 1. etapa" na základě výběrového
řízení

i) Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2018
j) Jmenování inventurní komise
k) Uzavření MŠ v období 22.12.2018-1.1.2019
l) Plánu rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 - 2025
m)Podání žádosti o dotaci - program MMR, podpora obnovy místních komunikací
n) Rozpočtového opatření č . 9
o) Dodatku č. 4 stanov DSO VOK Mníšek pod Brdy, z důvodu změny statutárních orgánů.
p) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 3/2018 o místních poplatcích
q) Veřejnoprávní smlouvy s TJ Jíloviště, spolkem SDH, Okrašlovacím spolkem a TOM Lvíčata
r) Zásad stanovení věcného břemene pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště
s) Ujednání související s výstavbou vodovodu a kanalizace mezi obcí Jíloviště a hotelem Palace Cinema
t) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2017 -2020 pro poskytování dotací z
Strana I 1

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2/2018 dne 12.12. 2018
kraje ze Středočeského Fondu obnovy vankova na rekonstrukci ulice Zahradní

rozpočtu Středočeského

u) Střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na roky 2020- 21

v)

Rozpočtu

svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na rok 2019

3)

Různé:

Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 3: pracovní
11.2.2019 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 13.2.2019 od 18 h.

4)

Seznámení s RO

číslo

schůzka:

9/2018

5)
Informace
a) Informace ŘSD o momentálním stavu modernizace 1/4
b) Kulturní akce do konce roku

6)

Diskuse a dotazy

občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 2/2018

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Program zasedání ZO Jíloviště

1.

č.

2/2018 byl schválen 7 hlasy.

Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Ing.
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající").
Na začátku zasedání před schválením programu byly dvěma novým členům zastupitelstva obce, kteří byli na
minulém zasedání omluveni - l. Doubkové a l. Hilgertovi - zkontrolovány předsedajícím občanské průkazy a
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze

konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona c.
128/2000 Sb . o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30.11.2018 do
12.12.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".

Složení a podepsání slibu

členů

zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 79 odst. 2 zákona o obcích vyzval dva nové, výše uvedené členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona c. 49112001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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Složení slibu proběhlo tak, že paní místostarostka paní Jana Malá přečetla slib stanovený v § 79 odst. 2 zákona o
obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Jíloviště a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a všichni
přítomní členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „Slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha
č. 2). Žádný přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Podpis etického kodexu zastupitele:

Starosta obce Ing. V. Dlouhý vyzval nové členy zastupitelstva obce Jíloviště, aby podepsali etický
kodex zastupitele. Jeho dobrovolným podepsáním stvrzují zvolení zastupitelé své chování vycházející ze
zákona. Starosta obce Ing. V. Dlouhý upozornil na skutečnost, že k doporučení o odstoupení zastupitele
je potřeba 6 hlasů. Podepsaný Etický kodex zastupitele obce Jíloviště bude také zveřejněn na webu obce.
předsedající

z prezenční listiny přítomných členu zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7
zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
Poté

členů

Starosta požádal občany, aby uvedli své jméno a vyjádřili souhlas nebo zamítnutí s jeho uveřejněním v zápise ze
zasedání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů . Videozáznam nebyl pořizován.
2)

a)

Projednání a schválení

Obecně

závazné vyhlášky obce

Jíloviště č.

shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

2/2018, o místním poplatku za provoz systému
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2018 na území obce Jíloviště byly 459 475,-Kč.
Počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba= počtu poplatníků 778.
Výpočet: náklady 459 475 ,-Kč :
závazné vyhlášky č. 1/2018 obce

počtem poplatníků

778 = 590,58

Kč

za osobu uvedenou v

článku

2

obecně

Jíloviště

Sazba poplatku činí 840,- Kč a je tvořen:
a) z částky 249,42 Kč na kalendářní rok a
b) z částky 590,58 Kč na kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
Celková sazba poplatku na rok 2019 dle čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky je ve výši 840,Splatnost poplatku je do 30.4. 2019. Náležitosti platby budou uveřejněny v únorové Zvonici 2019, na webu obce
a na informačních deskách.

Jíloviště

OZV bude vyvěšena na ÚO a webu Jíloviště od 13.12.2018 do 6.1.2019 a byla schválena na MV.
Platby budou přijímány a známky vydávány na OÚ od 7. ledna 2019.

Návrh usnesení č. 2a/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Zdržel se: O
Proti: O
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: O

č.

2/2018 dne 12.12. 2018

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2a/1/2018 byl schválen 7 hlasy.

1 : Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci Jíloviště
závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b)

Přílohy č.

Obecně

Jedná se o

výpočet

sazby poplatku na rok 2019.

Návrh usnesení č. 2b/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přílohu č. 1 : Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v obci Jíloviště - Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2b/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

c) Schválení veřejnoprávní smlouvy na vedení

přestupkové

agendy

Přestupková

agenda byla již v minulých letech řešena na Městském úřadu v Mníšku pod Brdy. Jedná se
tedy o prodloužení smluvních podmínek. Úhrada za tuto službu se zvyšuje z 12 000,- na 18 000,- Kč
ročně.

VPS bude vyvěšena na ÚD a na webu Jíloviště.
Návrh usnesení č. 2c/2/2018

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na vedení přestupkové
agendy mezi obcí Jíloviště a Mníškem pod Brdy a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem
smlouvy.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Návrh usnesení

č.

Zdrželi se: O

2c/2/2018 byl schválen 7 hlasy.
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d) Ceny vodného a

stočného

pro rok 2019

Cena vodného, stočného a nájmu vyplynula z koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské
infrastruktury, jelikož to byl závazný parametr nabídky.
Růst cen pro vodné i stočné je způsoben nejen růstem nájemného, ale i zvýšením indexů vyhlašovaných
Českým statistickým úřadem (index spotřebitelských cen, index cen el. energie, index cen průmyslových
výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní vody), které ovlivňují kalkulované položky.
Snížení smluvně domluveného nájemného není podle Zásad Cenotvorby OPŽP možné, nájemné lze
pouze navýšit.
VAK Beroun

předložil

návrh cen vodného,

stočného

a pronájmu v souladu s nabídkou v koncesním

řízení.

Přehled

2014
2015
2016
2017
2018
2019

cen vodného a stočného+ nájem od roku 2014:
cena VS(Kč/m3 včetně DPH)
77,05
77,05
73,20
76,99
77,68
80,44

nájem (tis.
650
650
590
508
540
567

Kč)

Jedná se tedy o nárůst 4,4 % od roku 2014, po předpokládaném 10 % snížení DPH od června 76,94,
takže konečná cena za rok 19 - 78,69 je pouze o 2 % vyšší proti roku 2014, jedná se tady o velmi nízké
navýšení což vypadá vyváženě.
Cena vodného a stočného pro rok 2019 tedy je: 80,44 Kč za m3• včetně DPH. Cena byla parametrem VŘ
a její zvýšení bylo podmínkou udělení dotace MŽP. Obec je vázaná pravidly, neboť čerpala dotaci OŽP
na rekonstrukci ČOV.

Návrh usnesení č. 2d/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ceny vodného pro rok 2019 ve výši 39,08
cenu stočného za 1 m3 ve výši 30,87 Kč (bez DPH).

Kč

(bez DPH) a

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se:
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: 1

Návrh usnesení č. 2d/2/2018 byl schválen 7 hlasy.
e)

Rozpočtu

obce Jíloviště na rok 2019

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce na rok 2019. Návrh rozpočtu obce na rok
2019 byl na ÚD a na webu Jíloviště vyvěšen od 26.11.2018. Součástí návrhu rozpočtu obce je i návrh
rozpočtu MŠ Jíloviště a stanovení jeho závazných ukazatelů. Zastupitelé mohli podávat připomínky do
3.12.2018. Dne 10.12.2018 se konala pracovní schůzka zastupitelů, kde došlo k finálním úpravám
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návrhu rozpočtu. Finanční výbor rozpočet projednal a schválil. Vypracování rozpočtu provedl starosta
obce ve spolupráci se správcem rozpočtu, účetní obce a všemi zastupiteli.
Rozpočet je navržen se schodkem cca 7,130 mil. Kč s využitím úspor z minulých let a s možností
čerpání dotací. K jednotlivým důležitým investičním akcím příštího roku:
rekonstrukce ulice Zahradní, odhadovaná částka cca 4,5 mil. Kč (s dotacemi MPMR až 70 %
ceny a kraje 630 000 Kč)
rozšíření

kanalizace a vodovodu do ulice Fr. Smolíka, 1. a příp. 2.- 4. etapa, odhadovaná částka
1,8 mil. Kč 1. etapa a 7 mil. Kč 2.- 4. etapa. První etapu finančně podpoří částkou 700 000 Kč
majitel hotelu Palace Cinema, tato částka odpovídá výši poplatku za zhodnocení jeho pozemků,
je však ochoten ji poskytnout „zálohově". U 2.- 4. etapy je nízká pravděpodobnost získání dotace
- připojí se pouze 27 občanů, minimum pro dotaci je 50, maximální dotace je 150 000 Kč na
občana.

dostavba veřejného sportoviště - cca 1 mil. Kč (s dotacemi od ČEZ a MpMR až do 90 %
nákladů)

rekonstrukce ulice Na Hájensku - dle možností, ulice se nachází na pozemcích 12
majitelů, není možné získat dotaci
semafory, měřič rychlosti v Pražské- asi 1,5 mil.

různých

Kč

případně nová fasáda OÚ - cca 0,5 mil. Kč

projekty rekonstrukcí ulic K Dubíčku a
je potřeba mít včas připravené projekty

Souběžná

- v případě vyhlášení dalších

dotačních titulů

U všech uvedených staveb žádá obec o dotace, tedy celkem o 4 dotace.
Dále se zastupitelé na pracovní schůzce ZZ usnesli, že budou požadovat po všech spolcích přehled o
účelném využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2018 a v novém roce totéž 2x ročně k 30.6.2019 a k 31.12.2019. Kontrolou účelného vynakládání fin. prostředků byl pověřen FV. Kontrola
za rok 2018 bude provedena do příštího zasedání zastupitelstva. Rovněž byla projednána finanční částka
250 tis. Kč na provoz MŠ a 419 tis. Kč na provoz Pošty partner (proti odhadovaným příjmům 300 tis.
Kč).

Příspěvky spolkům:

TJ Jíloviště
SDH Jíloviště
Okrašlovací spolek
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště

100 tis. Kč
38 tis. Kč
20 tis. Kč
15 tis. Kč

Se všemi spolky budou uzavřeny veřejno-právní smlouvy.

Návrh usnesení č. 2e/2/2018
I.

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závazné ukazatele
2018 dle „Návrhu rozpočtu", který je přílohou č.1

II.

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2018 takto:
příjmy

výdaje

rozpočtu

obce

Jíloviště

na rok

12 339 tis. Kč
19 469 tis. Kč
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III.

IV.

schodek
7 130 tis. Kč
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje
schodkový. Na schodek budou použity
dotace.

rozpočet

obce

Jíloviště

finanční prostředky

na rok 2019 jako
minulých let a přiznané

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
poskytnutí finančních příspěvků těmto právnickým osobám:
TJ Jíloviště
100 000,- Kč
SDH Jíloviště
38 000,- Kč
Okrašlovací spolek
20 000,- Kč
Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště 15 000,- Kč
Se všemi spolky budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2e/2/2018 byl schválen 7 hlasy.
f)

Střednědobého

výhledu rozpočtu obce Jíloviště na roky 2020 -2022

Jde o požadavek zákona, výhled byl vytvořen jako vyrovnaný.

Návrh usnesení č. 2f/2/2018
Zastupitelstvo obce
2022.

Jíloviště

schvaluje

střednědobý

výhled

rozpočtu

obce

Jíloviště

na roky 2020 -

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2f/2/2018 byl schválen 7 hlasy.
g) Rozpočtu MŠ Jíloviště na rok 2019
Proti letošnímu roku byl celkový rozpočet snížen ze 300 na 250 tis. Kč. Letos skončilo hospodaření MŠ
přebytkem 75 000 Kč a některé letošní výdaje se již nebudou opakovat. Příspěvky okolních obcí ve výši
1O 000 Kč na dítě a rok jsou příjmem obce. Nyní je z 28 dětí jen 12 jílovišťských.

Návrh usnesení č. 2g/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet MŠ Jíloviště a jeho závazné ukazatele na rok 2019
a příspěvek obce ve výši 250 tis. Kč.
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Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2g/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

h) Dodavatele stavby „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka - 1. etapa" na základě
výběrového řizení

Starosta seznámil přítomné s průběhem VŘ, do kterého se přihlásilo 5 firem. Starosta předkládá
zastupitelstvu zprávu z VŘ, které proběhlo dle Směrnice 1/2017, typ zakázky 2 a doporučuje rozhodnout
o nejvýhodnější nabídce, kterou předložila firma Stavitelství Řehoř s.r.o.
Co se týká posunutí termínu dokončení, je to z důvodu, že dle nabídky, měla být smlouva podepsaná
20.11.2018 a ke skutečnému podpisu dojde 14.12.2018.
Diskuse k tomuto bodu:
Baudyš: Bude zachován průjezd v době stavby?
Dlouhý: Je to podmínka obce, celkem budou v ulici 4 překopy.
Doubková: Období je nešťastně zvolené, asi nebudou dodrženy klimatické podmínky pro

zhutnění,

dá se

očekávat zpoždění.

Dlouhý: Termín se může prodloužit.
Doubková: Obává se, že v případě nedodržení podmínek se bude povrch propadat.
Dlouhý: Bude chtít vidět smlouvu mezi Dr. Sobotkou a stavební firmou Řehoř (na práce, které budou
probíhat na jeho pozemcích, konkrétně překopy ulice Fr. Smolíka v její stávající polozek případným
připomínkám - jak je ošetřen vliv klimatických podmínek na hutnění zeminy - aby nebylo prováděno za
mrazů.

Návrh usnesení č. 2h/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele stavby „Zavedení vody a kanalizace do oblasti
Fr. Smolíka - 1. etapa" na základě výběrového řízení firmu Stavitelství Řehoř za cenu
1 814 751,84 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. Zároveň
zastupitelstvo souhlasí s posunutím dokončení výstavby do 24.3.2019 z důvodu posunutí termínu
podpisu smlouvy proti oficiální nabídce.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2h/2/2018 byl schválen 7 hlasy.
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i)

Pověření

starosty obce k provedení posledního rozpočtového

opatření

v roce 2018

Zastupitelstvo pověří starostu obce k provedení posledního RO letošního roku

Návrh usnesení č. 2i/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Dlouhého, aby provedl
poslední rozpočtové opatření v roce 2018. S rozpočtovými změnami seznámí zastupitelstvo obce na
prvním zasedání v roce 2019.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2i/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

j)

Jmenování inventurní komise

Jako každý rok je součástí závěrečného účtu obce a Mateřské školy i řádná inventura. Starosta obce
navrhl jmenovat komisi pro provedení inventur v tomto složení: předseda S. Baudyš, členové - Miroslav
Petřík, R. Moureček. Komise bude provádět nejen tradiční inventuru obecního majetku, ale i MŠ.
Inventura by měla být provedena do 25. ledna 2019.

Návrh usnesení č. 2j/2/2017
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jmenování členů komise pro provedení inventur obce i MŠ
ve složení: předseda S. Baudyš, členové - M. Petřík, R. Moureček.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2i/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

k) Uzavření MŠ v období 22.12.2018- 1.1.2019
Starosta obce informoval o žádosti ředitelky MŠ o uzavření MŠ během vánočních svátků.
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Návrh usnesení č. 2k/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření MŠ v období od 22.12.2018 do 1.1.2019.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2k/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

I)

Plánu rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 - 2025

Paní místostarostka seznámila přítomné s koncepcí rozvoje sportu v obci Jíloviště, kterou vypracovala.
Zahrnuje současné aktivity TJ Jíloviště, turistického oddílu Lvíčata a zohledňuje dobudování veřejného
sportoviště pro využití široké veřejnosti.
Jde o nový požadavek zákona a zároveň nutná podmínka pro čerpání dotací na sportovní činnost.

Návrh usnesení č. 21/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje plán rozvoje sportu v obci Jíloviště na roky 2019 -2025.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:

Pro:7
Návrh usnesení

Proti: O
č.

Zdrželi se: O

21/2/2018 byl schválen 7 hlasy.

m) Podání žádosti o dotaci - program MMR, podpora obnovy místních komunikací
Obec podává žádost o dotaci na opravu místních komunikací z MMR - rekonstrukce ulice Zahradní.
Jako administrátor žádosti byla vybrána firma Dotace snadno s.r.o.

Návrh usnesení č. 2m/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR - podpora
obnovy místních komunikací a pověřuje starostu obce Jíloviště podáním dotace ve spolupráci
s vybraným administrátorem.
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:

Pro:7

Proti: O

Zdrželi se: O
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Návrh usnesení č. 2m/2/2018 byly schválen 7 hlasy.

n) Rozpočtového

opatření č.

Rozpočtové opatření

10

se týká platů, které stát zvýšil, ale prostředky neposkytl.

Návrh usnesení č. 2n/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2n/2/2018 byly schválen 6 hlasy.

o) Dodatku

č.

4 stanov DSO VOK Mníšek pod Brdy, z důvodu změny statutárních

Předsedající
změny

seznámil přítomné s návrhem Dodatku
statutárních orgánů.

č.

orgánů.

4 stanov DSO VOK Mníšek pod Brdy, z

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasování dal
přítomným občanům. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

předsedající

možnost

důvodu

vyjádřit

se

Návrh usnesení č. 20/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek č. 4 ke stanovám dobrovolného svazku obcí VOK
Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu obce Jíloviště jeho podpisem.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 20/2/2018 byly schválen 6 hlasy.

p) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 3/2018 o místních poplatcích
Jedná se o drobnou úpravu vyhlášky 5/2016, když do poplatků za poplatek za užívání veřejného prostranství
byly přidány ulice Klínecká a Všenorská.
OZV bude vyvěšena na ÚD a webu Jíloviště od 13.12.2018 do 6.1.2019 a byla schválena na MV.
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Návrh usnesení č. 2p/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
místních poplatcích a zároveň ruší vyhlášku 5/2016.

Jíloviště č.

3/2018 o

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer
Proti: O
Zdržel se: O
Nepřítomen: J. Vorel
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2p/2/2018 byly schválen 5 hlasy.
q) Veřejnoprávní smlouvy s TJ Jíloviště, spolkem SDH, Okrašlovacím spolkem a TOM Lvíčata
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Jíloviště, spolkem SDH,
Okrašlovacím spolkem a TOM Lvíčata_o příspěvku na činnost spolků v roce 2019 ve výši 110 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru prověření splnění letošních podmínek čerpání.
VPS budou vyvěšeny na ÚD a na webu Jíloviště.

Návrh usnesení

č.

2q/2/2018

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s:
1) s TJ Jíloviště ve výši 100 tis. Kč
2) se spolkem SDH ve výši 38 tis. Kč
3) s Okrašlovacím spolkem Jíloviště ve výši 20 tis. Kč
4) Turistický oddíl Lvíčata Jíloviště 15 tis. Kč
a pověřuje starostu Jíloviště podpisem smluv.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer
Proti: O
Zdržel se: O
Nepřítomen: J. Vorel
Výsledek hlasování:
Pro:5
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2g/2/2018 byl schválen 5 hlasy.

r)

Zásad stanovení věcného

Předsedající

břemene

pro fyzické i právnické osoby na pozemcích obce Jíloviště

seznámila přítomné s návrhem nové výše ceny za 1bm věcného
právnické osoby v k.ú. Jíloviště.

břemene

pro fyzické a
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasování dala
přítomným občanům. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení

č.

předsedající

možnost

vyjádřit

se

2r/2/2018

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje novou výši ceny 1500,- Kč (jedentisípětset korun českých)
za 1 bm věcného břemene pro fyzické i právnické osoby s výjimkou osob níže uvedených, pro
které stanovuje cenu 1 bm věcného břemene ve výši 250,- Kč (dvěstěpadesát korun českých). Tato
cena platí i nadále pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, kterým byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů, kterým podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, kterým byla
udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, a pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají
v katastru obce Jíloviště provozovnu a nemají-li provozovnu, pak sídlo společnosti.
Zároveň ruší usnesení z roku 2b/34/2014 z 20.2.2014 a Sazebník úhrad za věcná břemena
stanovena tímto usnesením.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:

Pro:6

Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2r/2/2018 byl schválen 6 hlasy.
s) Ujednání související s výstavbou vodovodu a kanalizace mezi obcí Jíloviště a hotelem Palace Cinema
Jedná se o částku 274 289,70 Kč, kterou by měl Hotel Palace Cinema uhradit za zhodnocení pozemků
připojením na vodovod a kanalizaci. Pan Dr. Sobotka je ochoten zaplatit tuto částku předem a tím
pomoci obci s financováním stavby.
Návrh usnesení č. 2s/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ujednání související s výstavbou vodovodu a kanalizace mezi
obcí Jíloviště a hotelem Palace Cinema.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O

Zdrželi se: O

Návrh usnesení č. 2s/2/2018 byly schválen 6 hlasy.
t) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2017 -2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na rekonstrukci ulice Zahradní
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Jedná se o částku zhruba 630 000

Návrh usnesení

č.

Kč.

2t/2/2018

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z
Programu 2017 -2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na rekonstrukci ulice Zahradní.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Návrh usnesení
u)

č.

Střednědobého

Výhled vychází z

Návrh usnesení

2t/2/2018 byly schválen 6 hlasy.
výhledu

účetnictví

č.

Zdrželi se: O

rozpočtu

svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na roky 2020 - 21

svazku, vytvořila jej paní předsedkyně svazku.

2u/2/2018

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje střednědobý výhled
na roky 2020-21.

rozpočtu

svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Návrh usnesení

č.

Zdrželi se: O

2u/2/2018 byly schválen 6 hlasy.

v) Rozpočtu svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na rok 2019
Návrh usnesení č. 2v/2/2018
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na rok 2019.
Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O
Zdržel se: O
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: O
Návrh usnesení

č.

Zdrželi se: O

2v/2/2018 byly schválen 6 hlasy.
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3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva
11.2.2019 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 13.2.2019 od 18 hod.

4.

S.

a.

Seznámení s RO č. 9/2018
Starosta obce seznámil přítomné s RO 9/2018
Získané dotace: 138 tis. Kč pro hasiče především zásluhou p.
638 tis. Kč rekonstrukce ulice Na Zvonici
361 700 Kč pro mateřskou školu

petříka

číslo

3: pracovní

schůzka:

a pí.Malé

Informace

Informace o 114

Seznámení s dopisem ing. Vrabce:

Dobrý den pane starosto,
Předem se chci jménem ŘSD omluvit za pozdní reakci. Bohužel úkolů je mnoho a personálních kapacit
na naší straně moc nepřibývá, spíše naopak. To byl i jeden z důvodů, proč se s projektem modernizace
silnice 114 nijak významně nepokročilo. Neznamená to však, že bychom problematiku této silnice
nebrali vážně . Plně si uvědomujeme její nevyhovující stav, především nevyhovující stav autobusových
zastávek. Problematika řešení zastávek však není jednoduchá, uvědomujeme si, že z pohledu stávajícího
systému dopravní obslužnosti (organizace autobusové dopravy) byl nalezen optimální stav z hlediska
provozu i financí. Domníváme se však, že je potřeba myslet i trochu do budoucna na jeho rozvoj a
přizpůsobování umístění zastávek současným potřebám a podmínkám je z pohledu modernizace celé
komunikace, která bude sloužit další desítky let, trochu krátkozraké. Proto bychom před zahájením
samotných technických prací na aktualizaci studie trochu šířeji prověřili možnosti a příležitosti dnešní
koncept obslužnosti změnit.
Aktuálně připravujeme

zadání nové studie, která prověří a zohlední požadavky a závěry projednání
předchozí studie a zároveň v prvním kroku se pokusí prověřit možnosti změny konceptu obslužnosti
autobusové dopravy. Samozřejmě tak, aby to obci vždy přineslo něco pozitivního (zkrácení docházkové
vzdálenosti při zachování četnosti spojů, nedošlo k prodlužování cestovních dob, zhoršování obsluhy
apod.). Na druhou stranu jsme připraveni i na to, že takový koncept se nepodaří najít, resp. bude
odmítnut a dojde pouze k dílčím změnám stávajícího konceptu i umístění zastávek.
K dalším závěrům předchozích jednání:
•
Platí, že nedojde ke zrušení nájezdu ve směru od Všenor a Klínce u hotelu Palace Cinema. Bude
prověřena možná dílčí úprava nájezdu ve stávající poloze, případně s mírným posunem.
•
Akceptujeme postoj vaší obce ohledně doprovodné komunikace s cílem nezatěžovat stávající
zklidněný průtah obcí další dopravou. Návrh bude v rámci prací znovu prověřen s cílem vyhnout se
návrhu doprovodné komunikace. Jediné úskalí vnímáme z hlediska zajištění přístupů na pozemky podél
silnice 114 při rozšiřování tělesa a rušení stávajících sjezdů, kte~é v tom úseku jsou.
•
K zachování přestupní vazby autobusové dopravy na Cukráku bude muset pravděpodobně dojít v
každém konceptu obslužnosti.
•
MÚK Zbraslav střed bude navržena, z projednání vyplynul jasný požadavek na její realizaci. V
této souvislosti budou zvažovány další změny komunikačního· propojení v oblasti.
Ihned poté, co bude znám zpracovatel studie, předpokládáme uspořádat schůzky se všemi starosty
dotčených obcí s cílem projednat vaše postoje, podmínky a další náměty k problematice umístění
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zastávek a konceptu autobusové obslužnosti, samozřejmě také k dalším technickým otázkám
modernizace. Zahájení prací předpokládáme nejdříve v průběhu ledna 2019.
V případě dotazů, podnětů a čehokoli dalšího se neváhejte na mě kdykoli obrátit.
Děkuji

a s pozdravem

Ing. Michal Vrabec
Vedoucí odboru koncepce a technické přípravy
Ředitelství silnic a dálnic
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
Naši obec budou zastupovat paní Doubková a Malá za SOMR paní Polívková a pan Schmidt.

b. Kulturní akce
Předpůlnoční setkání s koledami 24.12. ve 23 hu kapličky - organizují hasiči, viz Zvonice 6/2018
Turnaj ve stolním tenise 26.12. - také viz Zvonice 6/2018
Ohňostroj 30.12.2018 od 19 hod.
4.1.2019 od 18 h tříkrálový koncert ve Sparku - učinkují děti z MŠ
16.2. obecní ples
8.6. Hry bez hranic v Čísovicích
21.9. posvícení, organizují sportovci

7. Diskuse a dotazy občanů
Baudyš: Není řádně osvětlena ulice u hřiště.
Dlouhý: V uznatelných nákladech pro dotaci tehdy položka osvětlení nebyla, a jelikož se usilovalo o
minimální náklady, osvětlení zůstalo původní. Probere s ELTODO a pokusí se zařadit do plánu investic
na příští rok.

Zapsal: Petr Sporer

Ověřili:

Vladimír Dlouhý
starosta obce
Přílohy

č.2. Prezenční
č.3.

listina
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