
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019 

, , , , ..,, v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Spark, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

5/2019 
22.5.2019 

18.00 h 
19.30 h 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková (část.), I. Hilgert, J. Malá, M. Petřík (část), P. Rogner, P. Sporer, J. 
Vorel 

Omluveni: 
Hosté: 3 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda-J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 5/2019: I. Hilgert, J. Vorel
- zapisovatel zápisu č. 5/2019: P. Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 5/2019

PROGRAM: 

1) Zahájení

2) Projednání a schválení :

a) Rozpočtového opatření č. 4/2019

b) MŠ od 9.7. do 2.9. uzavřena

c) Závěrečného účtu a roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2018

d) Závěrečného účtu a roční účetní závěrky MŠ Jíloviště za rok 20 I 8

e) Závěrečného účtu V OK za rok 2018

f) Závěrečného účtu SOMR za rok 2018

g) Veřejnoprávní smlouvy o o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Klíncem

h) Veřejnoprávní smlouvy o o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Trnová

i) Koupě traktoru s příslušenstvím pro údržbu v obci

j) Dvou smluv o dílo s Ing. Lada Troubilovou na administraci žádostí o dotaci na vybavení budoucího

sportoviště z program MMR a MŠMT

k) Podání žádosti o dotaci na vybavení budoucího sportoviště z program MMR a MŠMT

1) Dodatku č. 1 s firmou Řehoř s.r.o. na stavbu FR. Smolíka

m)Dodatku č. 1 s firmou Hes s.r.o. na dostavbu veřejného sportoviště

n) Záměru obce Jíloviště úplatně zřídit věcné břemeno -služebnost časově neomezenou k pozemkům p.č.

513
o) Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice z MV , programu -Dotace pro jednotky SDH

obcí k projektu „Hasičská zbrojnice v obci Jíloviště"

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 3: pracovní schůzka:
15.7.2019 a zasedání zastupitelstva 17.7.2019
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4) Seznámení

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019 

Seznámení s RO 5/2019

5) Informace

a) Informace probíhajících stavbách

b) HBH

c) Oprava D4

d) Převední pozemku do majetku obce

e) Vesnice roku

6) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 5/2019 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J .  Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 
Program zasedání ZO Jíloviště č. 5/2019 byl schválen 7 hlasy. 

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 2.2.2019 do 13.2.2019. 
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) Rozpočtového opatření č. 4/2019
Jedná se o zvýšení příjmů z reklam v obci, dotace na volby do EP, ve výdajích přesun 6000 do záležitosti kultury,

přesun v požární ochraně - 20 tis a výdaje na volby

Návrh usnesení č. 2a/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2019. 

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

Návrh usnesení č. 2a/5/2019 byl schválen 7 hlasy. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5.2019 
b) Uzavření MŠ od 1.7. do 1.9.2019

Na návrh ředitelky MŠ bude MŠ v letních měsících uzavřena a zaměstnanci budou čerpat dovolenou. 

Návrh usnesení č .  2b/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření MŠ Jíloviště od 1.7. do 1.9.2019. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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/5/2019 byl schválen 7 hlasy. 

c) Závěrečného účtu a roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2018

Roční účetní závěrku Obce Jíloviště v souladu s odst. 1§18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky tvoří: 
a) rozvaha (bilance)
b) výkaz zisků a ztrát
c) příloha
Dalšími podklady jsou:

Inventarizační zápis o provedení inventarizace za rok 2018 dle zákona o účetnictví a dle vyhlášky č. 
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

Zpráva o přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC 
(územně samostatných celků) a DSO (dobrovolného sdružení obcí) za rok 2018 

V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018 byly zaúčtovány všechny známé účetní 
případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Obce Jíloviště v roce 2018. Zaúčtované účetní 
případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle zákona § 11 zákona o účetnictví a 
v souladu s vnitřními směrnicemi obce. Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému 
dni. Stavy účtů dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví. Obec zpracovala 
předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2018 a v termínu je zaslala do CSÚIS MF 
ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splňují základní výkazové a 
mezivýkazové vazby. 

Závěrečný účet obce byl vyvěšen předepsanou dobu na ÚD obce Jíloviště a na internetových stránkách 
obce od 30. 4. do 22. 5. 2018 a to se všemi částmi (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.). Tabulka 
údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaný orgánem veřejné správy a o stavu vybraných 
ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol, inventarizační zpráva. Výkaz pro hodnocení 
plnění rozpočtu - fin, Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha. S tímto Závěrečným účtem byli seznámeni i všichni 
zastupitelé. A žádný neměl připomínky. Závěrečný účet obce a roční účetní závěrka obce vyla 
projednána FV, který ji schválil bez připomínek. 
Obec hospodařila v roce 2018 s příjmy ve výši 13,6 mil., což je o 2,5 mil. více než schválený rozpočet a 
výdaje byly 11,4 mil. Kč, což je o 8,6 mil. méně než schválený rozpočet. Rozdíl je způsoben 
pozastavení stavby rekonstrukce ulice Zahradní, pokračující dokončování sportoviště a nezískání dotace 
na stavbu nové hasičské zbrojnice - tudíž oddálení stavby. 
Dotace do obecního rozpočtu činili za rok 2018 celkem 1,3 mil. Kč. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5.2019 

Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 , které proběhlo na obecním úřadě v roce 
2018 i závěrečné kontrole za rok 2018 dne 20.2.2019 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Díky 
získaným dotacím a efektivnímu hospodaření se svěřenými finančními prostředky, byl schodek 

rozpočtu za rok 2018 o 10,4 mil. Kč nižší než schválený rozpočet! Na běžných účtech obce je 
aktuálně 10 mil. Kč (to už je odečtena platba za zavedení vody a kanalizace Fr. Smolíka). 
Rogner (předseda fin. výboru): Oceňujeme, že obec nemá půjčky a že přebytek je 10 mi. Kč na účtech 
ČNB a ČS. 

Návrh usnesení č. 2c/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet a roční účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2018. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2c/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

d) Závěrečného účtu a roční účetní závěrky MŠ Jíloviště za rok 2018

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Mateřská škola Jíloviště měla pro rok 2018 schváleny následující příspěvky (v Kč): 
Rozpočet z kraje činil k 31.12.2018 částku: 1 769 474 
Z toho prostředky na platy: 1 295 246 
K 31.12.2018 byl rozpočet vyčerpán ze 100% 
Projekt EU obdržela škola ve výši 
Vyčerpáno v roce 2018 
Příspěvek od obce Jíloviště v celkové výši: 
Vybrané školné 
Čerpání rezervního fondu: 

361 700 (na 3 roky) 
118 933,90 tj. 32,88% 
300 000 čerpání 100% 

122 200 čerpání 100% 
12 075 z darů škole 

14 883,10 z darů na kulturní akce 
46 000 na provozní náklady 

V roce 2018 byla mimořádně hrazena faktura za GDPR, se kterou rozpočet nepočítal ve výši 10 890,
Kč, dále byl hrazen nákup piana ve výši 27 000,- a notebook za 18 761,05 Kč.Účetní závěrky MŠ za rok 
2018 - MŠ Jíloviště hospodařila v loňském roce s vyrovnaným rozpočtem ve výši 2 546 490,- Kč. 

Návrh usnesení č. 2d/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet a roční účetní závěrku MŠ Jíloviště za rok 2018. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5.2019 
Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení č. 2d/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

e) Závěrečného účtu VOK za rok 2018

Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem VOK za rok 2018 

Návrh usnesení č. 2e/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet VOK za rok 2018. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2e/5/2019 byl schválen 7 hlasy. 

f) Závěrečného účtu SOMR za rok 2018

Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem SOMR za rok 2018 

Návrh usnesení č. 2f/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet SOMR za rok 2018. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2f/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

g) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Klíncem

Obec Klínec poskytuje tuto dotaci na provoz Pošty Partner Jíloviště se spádovou oblastí: Jíloviště, Klínec a 
Trnová. 

Návrh usnesení č. 2g/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi obcemi Jíloviště a obcí Klínec ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje 
starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel
Proti: O 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2g/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

h) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Trnová

Obec Trnová poskytuje tuto dotaci na provoz Pošty Partner Jíloviště se spádovou oblastí: Jíloviště, Klínec a 
Trnová. 

Návrh usnesení č. 2h/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

mezi obcemi Jíloviště a obcí Trnová ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje 

starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2h/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

i) Koupě traktoru s příslušenstvím pro údržbu v obci

Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na koupi malotraktoru pro potřeby obce a doporučuje 
uzavřít smlouvu s firmou UNIAGRA. 

Návrh usnesení č. 2i/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na koupi traktoru s 

příslušenstvím pro údržbu v obci a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy s firmou UNIAGRA 

CZ se sídlem Javošovice 790, Týn n.V., IČ - 25191578, typ traktoru Branson 2900h za cenu 555 650,- Kč 

včetně DPH. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2i/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

j) Dvou smluv o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na administraci žádostí o dotaci na vybavení
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019 
budoucího sportoviště z program MMR a MŠMT 

Ing. Troubilová zaslala nejvýhodnější nabídku na na administraci žádostí o dotaci na vybavení budoucího 

sportoviště z program MMR a MŠMT, jedna za 64 tis. a druhá za 60 tis., jedná se o částky za celé zpracování 

dotace, včetně závěrečného hodnocení. Jedná se o dodavatele, který pro obec úspěšně zpracoval dotaci na dětské 

hřiště u MŠ. 

Návrh usnesení č. 2j/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dvě smlouvy o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na administraci žádostí 
o dotaci na vybavení budoucího sportoviště z program MMR a MŠMT a pověřuje starostu Jíloviště
podpisem smluv.

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2j/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

k) Podání žádosti o dotaci na vybavení budoucího sportoviště z program MMR a MŠMT

Návrh usnesení č. 2k/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení budoucího sportoviště s názvem 

„Veřejné sportoviště" z program MMR - programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2020 a 

programu MŠMT a pověřuje starostu Jíloviště administrací podání žádosti. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2k/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

I) Dodatku č. 1 s firmou Řehoř s.r.o. na stavbu FR. Smolíka.

Jedná se o dodatek ke stavbě - zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka I. Dodatek zahrnuje vícepráce, 
které vznikly v důsledku složitých geologických podmínek při hloubení výkopu. 
Doubková: Nejen horší hornina, ale i změna trasy kvůli souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi - elektrické a 
optické kabely. 
Baudyš: Obrus, který je tam teď položen, výrazně ztěžuje chůzi. 
Dlouhý: V polovině června začne rekonstrukce D4, domluví se stavební firmou úpravu povrchu. 

Návrh usnesení č. 21/5/2019 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č. 1 s firmou Řehoř s.r.o. na stavbu FR. Smolíka a pověřuje 
starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 21/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

m) Dodatku č. 1 s firmou Hes s.r.o. na dostavbu veřejného sportoviště

Jedná se o dodatek na dostavbu plochy sportoviště, který ale nakonec je výsledkem kompromisu obou stran. 
Co je podstatné pro obec: 
- obec obdrží od zhotovitele 300 000,- Kč předem s tím, že dílo dokončí do konce roku (budeme mít tedy na
spolufinancování sportoviště již 750 000,-)
- v případě nedodržení termínu, poběží zhotoviteli smluvní pokuta 2000,- za den, jako je to ve stávající smlouvě
- v případě výpovědi ze strany zhotovitele, obdrží obec 500 000,- tis. Kč. (výpověď není ve stávající smlouvě
ošetřena penalizací)
- zeleň dokončí se začátkem vegetačního období
Dále je dohodnuto (není předmětem dodatku, jelikož se jedná o změnu stavby), že se nebude realizovat ochranný
val. Dojde tím k rozšíření plochy a hasičům se nezkrátí jejich hřiště.
Do dodatku byl zařazen bod o platnosti ustanovení původních bodů smlouvy.

Návrh usnesení č. 2m/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č. 1 s firmou Hes s.r.o. na dostavbu veřejného sportoviště a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert,, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: I. Doubková, M. Petřík 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 7 Proti: 2 Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2m/5/2019 byl schválen 7 hlasy. 

o) Záměru obce Jíloviště úplatně zřídit věcné břemeno - služebnost časově neomezenou k pozemkům
p.č. 513

Jedná se o 12 bm zasahujících do pozemku obce v ulici Na Blatech, o zřízení břemene žádá ČEZ Distribuce a 
poplatek za toto zřízení se řídí již naším novým ustanovením, tj. 1500 za bm, tedy 18000,- Kč. Záměr byl po 
stanovenou dobu vyvěšen na úřední desce. 

Návrh usnesení č. 20/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště úplatně zřídit věcné břemeno - služebnost 
časově neomezenou k pozemkům p.č. 513 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění mezi obcí Jíloviště a CEZ Distribuce, a.s. 
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Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2n/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

o) Podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice z MV, programu - Dotace pro
jednotky SDH obcí k projektu „Hasičská zbrojnice v obci Jíloviště"

Jedná se o dotaci z programu - dotace pro jednotky SDH obcí z MV. Maximální částka dotace je 4,5 mil. s 50% 
spoluúčastí obce, na kterou ještě může obec čerpat dotaci cca 3,5 mil. Kč z rozpočtu Kraje. Obec má v úmyslu 
výstavbu NHZ etapizovat a z těchto dotací realizovat demolici a hrubou stavbu budoucí HZ. Předpokládá se 
spoluúčast obce částkou 2 mil. Kč z rozpočtu obce, na další částku bychom si vzali úvěr. Demolice stávající 
zbrojnice by se dala pojmout jako výcvik - p. Petřík prověří tuto možnost. 
Doubková: Je třeba zároveň prověřit, jestli by to nebylo proti podmínkám dotace. 
Malá: Byt, který je součástí stavby, se musí oddělit. Paní projektantka má představu, že součástí 1. etapy by byla 
hrubá stavba objektu, dokončení garáží, šatny, umývárny a toalet. 

Návrh usnesení č. 20/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice z MV, 
programu - Dotace pro jednotky SDH obcí k projektu „Hasičská zbrojnice v obci Jíloviště" a pověřuje 
starostu obce administrací této dotace. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 20/5/2019 byl schválen 9 hlasy. 

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 4: pracovní schůzka:
15.7.2019 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 17.7.2019 od 18 h.

4) Informace

a) Informace o probíhajících stavbách

b) Hry bez hranic

o Fr. Smolíka
o Sportoviště
o OÚ fasáda
o VO Smolík a Na Hájensku - bylo dokončeno
o V ážení D4- odkládá se na září
o Oprava D4 Klínec Řitka
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Proběhnou 8.6. v Čisovicích 

c) Oprava D4

Začne 15.6. do 31.8. na etapy, obec z recyklátu opraví ulice - zadní Lesní, Polní, Souběžná, Lomená a Na 

Hájensku III 

d) Převední pozemku do majetku obce

Obec po 5 letech dohod s KSUS vyměnila cestu dole u Vltavy za pozemek 52/14 o výměře 1762 m2
• 

e) Vesnice roku

Obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku, komise přijede 29.5. v 11 :30 

6) Diskuse a dotazy občanů

Baudyš: Děkuji za doplnění světel veřejného osvětlení v naší ulici. Mříž u Nováčkových (odvod vody) se stále 
více prohýbá. Parkoviště pod mostem, co překládali dřevo, je v zoufalém stavu. 
Dlouhý: ČMEZ bude mít na parkovišti zařízení stanoviště a v rámci toho povrch opraví. 
Doubková: Opraví se i díry na mostě na Všenory? 
Marek: Opravili jen tu uprostřed, ta na kraji je kanál. 
Dlouhý: Ještě letos se opraví most a navazující silnice až k ulici Na Hájensku. 

Zapsal: 

Ověřili: 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 5/2019 

Usnesení č. 2a/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtového opatření č. 4/2019. 

Usnesení č. 2b/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření MŠ Jíloviště od 1.7. do 1.9. 2019. 

Usnesení č. 2c/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet a roční účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2018. 

Usnesení č. 2d/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet a roční účetní závěrku MŠ Jíloviště za rok 2018. 

Usnesení č. 2e/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet VOK za rok 2018. 

Usnesení č. 2f/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje závěrečný účet SOMR za rok 2018. 

Usnesení č. 2g/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi obcemi Jíloviště a obcí Klínec ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje 
starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2h/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

mezi obcemi Jíloviště a obcí Trnová ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje 

starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2i/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na koupi traktoru s 
příslušenstvím pro údržbu v obci a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy s firmou UNIAGRA 
CZ se sídlem Javošovice 790, Týn n.V., IČ-25191578, typ traktoru Branson 2900h za cenu 555 650,- Kč 
včetně DPH.

Usnesení č. 2j/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dvě smlouvy o dílo s Ing. Ladou Troubilovou na administraci žádostí 

o dotaci na vybavení budoucího sportoviště z program MMR a MŠMT a pověřuje starostu Jíloviště

podpisem smluv.
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5.2019 
Usnesení č. 2k/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení budoucího sportoviště s názvem 
„Veřejné sportoviště" z program MMR - programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2020 a 
programu MŠMT a pověřuje starostu Jíloviště administrací podání žádosti. 

Usnesení č. 21/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č. 1 s firmou Řehoř s.r.o. na stavbu FR. Smolíka a pověřuje 
starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 

Usnesení č. 2m/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č. 1 s firmou Hes s.r.o. na dostavbu veřejného sportoviště a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2n/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce Jíloviště úplatně zřídit věcné břemeno - služebnost 
časově neomezenou k pozemkům p.č. 513 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění mezi obcí Jíloviště a CEZ Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 20/5/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice z MV, 
programu - Dotace pro jednotky SDH obcí k projektu „Hasičská zbrojnice v obci Jíloviště" a pověřuje 
starostu obce administrací této dotace. 

V ladimír Dlouhý 
starosta obce 
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