Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 4/2019 dne 27.3.2019

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
4/2019
Číslo:
27. 3. 2019
Datum:
Místo:
Restaurace Spark, Jíloviště
Začátek zasedání:
18.00 hod.
18.45 hod.
Ukončení zasedání:
Přítomni: V. Dlouhý, I.Doubková, I. Hilgert, J .Malá, M.Petřík, P.Rogner, P. Sporer
Omluveni: F.Andres, J.Vorel
Hosté: 4 občané
Zasedání řídil starosta V. Dlouhý
Předsedající předložil návrh:
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda-I. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 4/2019: Doubková, Regner
- zapisovatel zápisu č. 4/2019: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 4/2019
PROGRAM:
1)

Zahájení

2)

Projednání a schválení:
a) Schválení programu rozvoje obce Jíloviště na roky 2019 -22 s výhledem do roku 2028
b) Přihlášky obce Jíloviště na Hry bez hranic 2019 a pořádání HBH 2021

3)

Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 4: pracovní schůzka:
13.5.2019 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.5.2019 od 18 h.

4)

Seznámení s RO číslo 2/2019

5)

Informace

a) Informace o probíhajících stavbách
6)

Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 4/2019
Pro: Dlouhý, Doubková, Hilgert, Malá, Petřík, Rogner, Sporer
Proti: O
Zdržel se hlasování: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Program zasedání ZO Jíloviště č. 4/2019 byl schválen 7 hlasy.
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1.

Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Ing.
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající").
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 14.3.2019 do
27.3.2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
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)

Projednání a schválení

a) Schválení programu rozvoje obce Jíloviště na roky 2019 -22 s výhledem do roku 2028
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem jednoho ze zásadních dokumentů obce - program rozvoje obce na
roky 2019 - 22, s výhledem do roku 2028. Jde o základní strategický dokument, který stanovuje investiční
záměry a hospodaření s rozpočtem na nejbližších několik let. Dokument bude k dispozici na webových stránkách
obce Jíloviště, byli s ním seznámeni všichni zastupitelé a proběhlo připomínkové řízení. Program plánu obnovy a
rozvoje obce je rámcový a „živý" podklad, který bude průběžně doplňován dle reálných možností a vznikajících
aktuálních požadavků ze strany spoluobčanů, s vazbou na čerpání dotací ze strukturálních fondů a fondů EU a
podle možností zjištěných zvoleným zastupitelstvem, zároveň s přihlédnutím k rozvoji Mníšeckého regionu.
Program rozvoje obce byl zpracován zastupiteli ve spolupráci s členy sdružení Jíloviště pro občany, externími
odborníky a v souladu s metodickým pokynem MMR a dle metodické pomůcky-. http://www.obcepro.cz/.
Specifikuje možná rizika jednotlivých záměrů a navrhuje rozvojové příležitostí obce. Tento podklad bude ve
výsledku sloužit jako určující dokument pro řízení obce při plánování jednotlivých investičních akcí a sestavování
ročních rozpočtů v nadcházejícím střednědobém i dlouhodobém horizontu.
Realizace PRO již de facto začala, protože některé projekty jsou již rozpracovány, jiné se budou realizovat v
následujícím období v závislosti na schváleném výhledu rozpočtů na roky 2020 -22. Realizace jednotlivých
projektů zahrnuje zpracování projektové dokumentace, pasportů, výběrových řízení a následné monitorování
realizovaných akcí. Konkrétní harmonogram bude sestaven bezprostředně po schválení PRO zastupiteli.
Monitoring sledování plnění aktivit bude úkolem zastupitelů a zejména jednotlivých výborů, které si
zastupitelstvo zřídilo a to vždy podle problematiky, která danému výboru náleží.
Podklady pro vyhodnocení PRO budou předkládat jednotlivý zastupitelé a rovněž občané, které obec již v
současné době aktivně zapojuje do dění v obci.
Vyhodnocení PRO bude provádět starosta spolu s místostarostou a společně výstupy budou předkládat k
projednání zasedání zastupitelstva, které tyto podklady spolu s občany na veřejném zasedání projedná a uloží
starostovi pověření k provedení případných nápravných opatření.
Ukazatelem pro sledování vývoje celkové situace obce bude výroční zpráva předkládána starostou obce vždy
minimálně jedenkrát za rok. Jednou za rok bude rovněž probíhat nezbytná aktualizace ROP, která vždy podléhá
schválení na zasedání zastupitelstva. Aktualizace bude prováděna formou dodatků ke stávajícímu PRO.
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Návrh usnesení č. 2a/4/2019
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Program rozvoje obce Jíloviště na roky 2019 -22 s výhledem do roku
2028.
Pro: Dlouhý, Doubková, Hilgert, Malá, Petřík, Rogner, Sporer
Proti: O
Výsledek hlasování:
Proti: O
Zdrželi se: O
Pro: 7
Návrh usnesení č. 2a/4/2019 byl schválen 7 hlasy.

b) Přihlášky obce Jíloviště na Hry bez hranic 2019 a pořádání HBH 2021
Starosta informoval přítomné o podání přihlášky na letošní Hry bez hranic, které pořádají Čísovice v sobotu 8.
června 2019. Podrobné informace jsou na FB stránkách Hry bez hranic Mníšecko -Čísovice 2019. Zároveň
předložil starosta návrh, aby HBH 2021 pořádala obec Jíloviště. Tou dobou už snad bude dokončené sportoviště
za fotbalovým hřištěm.
Návrh usnesení č. 2b/4/2019
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přihlášku obce Jíloviště na Hry bez hranic 2019 a pořádání HBH
v roce 2021 v obci Jíloviště.
Pro: Dlouhý, Doubková, Hilgert, Malá, Petřík, Rogner, Sporer
Proti: O
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdrželi se: O
Návrh usnesení č. 2b/4/2019 byl schválen 7 hlasy.

3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 4: pracovní schůzka:
13.5.2019 od 17 hodin, zasedání zastupitelstva: 15.5.2019 od 18 hodin.
4. Seznámení s RO č. 3/2019
Starosta seznámil přítomné s výše uvedenými rozpočtovými opatřeními.
5.

Informace

a) Informace o probíhajících stavbách
- Fr. Smolíka - dokončeno, převzato, 11. dubna plánovaná kolaudace, do konce dubna bude
provedena úprava povrchů.
- Sportoviště - hotová přeložka VN, přetrvávají problémy s ukládáním nepovolených, nežádoucích
materiálů. Do konce června by měly být úpravy plochy hotové, pak bude následovat vybavení.
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b) Svoz bioodpadu- začíná 28.3.
c) Uzávěrka Zvonice je v neděli 31.3.
6. Diskuse a dotazy občanů
Baudyš: Bude v ulici Fr. Smolíka udělaný povrch až ke schodům?
Doubková: Opraví jen to, co bylo při stavbě poškozeno.
Baudyš: U schodů jsou díry.
Doubková: Až se bude opravovat povrch, domluví obec i opravu u schodů.
Baudyš: Ještě v jednom místě je recyklát vyježděný a dělají se díry.
Doubková: Až to budou dělat, seříznou povrch a udělají vrstvu asfaltu standardní tloušťky.
Baudyš: Stále tam chybí lampa.
Doubková: Lampa musí být na obecním pozemku nebo na cizím, ale pouze se souhlasem vlastníka.
Dlouhý: Probere možnosti s firmou Eltodo.
Fatková: Bude se rekonstruovat ulice K Dubíčku? Návazně by se měla udělat Pode zděmi a Krátká.
Malá: Krátká- tam je problém s odvodněním. Krátká a část K Dubíčku je v soukromém vlastnictví.
Petřík: V Lipové všechny kontrolní šachty a kryty šoupat klesají. Firma jen přeskládá dlažbu, čímž
vznikají vlny.
Malá: Bude jednat s dodavateli o záručních opravách.

Zapsal: Sporer

�

Ověřili: Rtigner, Doubková

�
�

Vladimír Dlouhý
starosta obce
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 4/2019

Usnesení č. 2a/4/2019
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Program rozvoje obce Jíloviště na roky 2019 -22 s výhledem do roku
2028.
Usnesení č. 2b/4/2019
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přihlášku obce Jíloviště na Hry bez hranic 2019 a pořádání HBH
v roce 2021 v obci Jíloviště.

Vladimir Dlou/
starosta obce
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