
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 

, , , , v v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Spark, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: F. Andres (od 18:30), V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík 
Hosté: 7 občanů 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

7/2019 
2.10.2019 
18:25 
18:55 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 7/2019: F. Andres, J. Vorel
- zapisovatel zápisu č. 7/2019: P. Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 7/2019

PROGRAM: 

1) Zahájení

2) Projednání a schválení :

a) Dodavatele na provoz veřejného osvětlení Jíloviště na základě výběrového řízení

b) Dodavatele na vedení účetnictví OÚ na základě výběrového řízení

c) Dodavatele na zabezpečení úklidu a údržby v obci Jíloviště na základě výběrového řízení

d) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektu "zklidnění dopravy v ulicích Pražská a Všenorská"

e) Záměr obce o zřízení věcného břemene na pozemku 433/1

f) Rozpočtového opatření č.8/2019

g) Dodatku ke Smlouvě o zajištění služeb pro ČP - Pošta Partner

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky na 29.10.2019 a 8. zasedání zastupitelstva na 30.10.2019

4) Seznámení s RO číslo 9/2019

5) Informace

a) Informace o kulturních akcích
b) Informace o probíhajících stavbách
c) Uzavírka dálnice
d) Nová studie D4

6) Diskuse a dotazy občanů
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 7/2019 

Pro: V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 7/2019 byl schválen 5 hlasy. 

1) Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:25 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 19„2019 do 17.7.2019. 
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) Dodavatele na provoz veřejného osvětlení Jíloviště na základě výběrového řízení

Starosta informoval o průběhu VŘ na dodavatele provozu VO obce. VŘ proběhlo v souladu se Směrnicí 1/2017 o 
zadávání zakázek malého rozsahu. Následně pak seznámil přítomné se zprávou o průběhu VŘ a návrhem na 
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. Osloveny byly tři firmy, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 
nabídka firmy Osvětlení Týnec -Eltodo, která se o osvětlení obce stará již v současnosti. 

Návrh usnesení č. 2a/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na provoz veřejného osvětlení obce Jíloviště na základě 
výběrového řízení firmu Osvětlení Týnec, IČ: 26140781 za cenu 580 079,- Kč na roky 2020-23 a pověřuje 
starostu Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Zdržel se: O 
Proti: O 
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

b) Dodavatele na vedení účetnictví OÚ obce Jíloviště na základě výběrového řízení

Starosta informoval o průběhu VŘ na vedení účetnictví OÚ obce Jíloviště. VŘ proběhlo v souladu se Směrnicí 
1/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu. Následně pak seznámil přítomné se zprávou o průběhu VŘ a 
návrhem na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. Osloveny byly tři firmy, jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka stávající účetní firmy-Bubeníková Silvie. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10. 2019 

Návrh usnesení č. 2b/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na vedení účetnictví OÚ obce Jíloviště na základě 
výběrového řízení na období 2020-22 - firmu ing. Silvie Bubeníková, IČ: 05507839 za cenu 590 000,- Kč a 
pověřuje starostu Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. 2b/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

c) Dodavatele na zabezpečení úklidu a údržby v obci Jíloviště na základě výběrového řízení

Starosta informoval o průběhu VŘ na zabezpečení úklidu a údržby v obci Jíloviště. VŘ proběhlo v souladu se 
Směrnicí 1/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu. Následně pak seznámil přítomné se zprávou o průběhu VŘ 
a návrhem na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. Byly osloveny tři firmy, jako nejvýhodnější byla 
vyhodnocena nabídka firmy Karel Marek. 

Návrh usnesení č. 2c/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na zabezpečení úklidu a údržby v obci Jíloviště, včetně 
pronájmu obecního traktoru a přípojného vozidla na období 2019 - 21 - firmu Karel Marek, IČ: 13769243 
za cenu 747 500,- Kč za údržbu a pronájem traktoru a příslušenství za 57 500,- Kč a pověřuje starostu 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. 2c/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

d) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektu "zklidnění dopravy v ulicích Pražská a
Všenorská"

Pro realizaci projektu - zklidnění dopravy na ulici Pražská, Všenorská, je nutné zpracovat projekt, který zahrnuje: 
- Geodetické zaměření
- projekt světelné signalizace
- projekt stavebních úprav
- projekt úpravy VO
- rozpočty
- inženýrská činnost

Odhadovaná částka projektu je cca 500 - 600 tis. Kč a na její spoluúhradu požádá obec o dotaci. 
Vlastní realizace se bude pohybovat kolem 2 mil. Kč a s velkou pravděpodobností bude hrazena z dotace ve výši 
80%. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 

Baudyš: Co se plánuje osadit na Všenorské ve směru do obce? 
Dlouhý: Radar nebo semafor, záleží na stanovisku Policie ČR. 

Návrh usnesení č. ld/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektu "Zklidnění 
dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" a pověřuje starostu Jíloviště administrací VŘ dle Směrnice 
Jíloviště 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. ld/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

e) Záměru obce o zřízení věcného břemene na pozemku 433/1

Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku obce pro pokládku kabelu NN, věcné břemeno bude zpoplatněno 
dle řádné vyhlášky obce. 

Návrh usnesení č. le/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Záměr obce o zřízení věcného břemene na pozemku 433/1. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. le/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

t) Rozpočtového opatření č.8/2019

Jedná se o přesun položek mezi paragrafy, které podléhá souhlasu zastupitelstva. 

Návrh usnesení č. lf/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtového opatření č.8/2019. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. lf/7/2019 byl schválen 6 hlasy.
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 
g) Dodatku ke Smlouvě o zajištění služeb pro ČP - Pošta Partner

Jedná se o nové - výhodnější podmínky odměňování za služby, které PP vykonává pro Českou poštu. 

Návrh usnesení č. lg/7/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajištění služeb pro ČP - Pošta Partner 
a pověřuje starostu obce Jíloviště jeho podpisem. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, 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. lg/7/2019 byl schválen 6 hlasy. 

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky na 29.10.2019 a 8. zasedání zastupitelstva na 30.10.2019

4) Seznámení s RO číslo 9/2019

5) Informace

a) Informace o kulturních akcích

Proběhly akce:

Závod Zbraslav-Jíloviště se konal ve dnech 7. - 8.9.

Vítání občánků - 8.9.

Posvícení - 21.9.

b) Informace o probíhajících stavbách

Opravy silnic:

7. - 8. 10. proběhne oprava ulic K Trnové, Lesní, Pode Zděmi, Lomená a u kapličky.

Byla dokončena oprava fasády OÚ a oprava kapličky

c) Uzavírka dálnice- od 19.10.

Po dálnici D4 se tak z Jíloviště do Mníšku po dobu 14 hodin nedostanete. Opačným směrem 

bude dálnice uzavřena mezi Mníškem a Řitkou. 

Úplná uzavírka tohoto úseku je plánována na 19. října od 19:00 do 20. října do 09:00. 

Plánované objízdné trasy: 

ve směru na Strakonice bude vedena: 

D4 sjezd exit 9 Jíloviště - obce Jíloviště - Klínec -Líšnice - Čisovice - nájezd na D4 exit 

18 Mníšek pod Brdy směr Strakonice 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 

ve směru na Prahu bude vedena: 

D4 sjezd exit 18 Mníšek pod Brdy (u ČS Benzina) - obce Mníšek pod Brdy - Čisovice -

nájezd na D4 exit 14 Řitka směr Praha 

Bezprostředně před a po demolici bude po dobu 6 - 9 hodin upraven provoz na dálnici (úsek cca 

900 metru v okolí mostu) v režimu 1+1 (prujezdné budou pouze „rychlé" pruhy v obou směrech). 

V neděli od 9 do 14 hodin bude provoz na dálnici v obou směrech levým pruhem, stejně jako v pfípravné fázi. 

Předpokládané termíny zprovoznění mostu u Řitky: 

• konec května 2020 (v případě, že neproběhne zimní přestávka v pracích)

• konec října 2020 (v případě, že bude zimní přestávka v pracích)

O dalším postupu opravy mostu a souvisejících novinkách v dopravě vás budeme průběžně 

informovat. 

Most byl uzavřen koncem dubna 2019. Nový most bude postaven během roku 2020. 

d) Nová studie dálnice D4 a komunikace 14

Dne 4.9. proběhla informativní schůzka, která se konala na obecním úřadu v Čisovicích za účelem 
seznámení jednotlivých obcí se zadáním a cíli nové studie „D4 modernizace, úsek MÚK 
(mimoúrovňová křižovatka) Zbraslav - jih - MÚK Řitka; technická studie". 
Jedná se o druhou studii na tento úsek, když první studie firmy Pudis byla definitivně smetena za stolu a 
realizací druhé studie byla pověřena firma SAGASTA. 
První schůzky se kromě zástupců dotčených obcí, zúčastnili zástupci zhotovitele, ŘSD, RoPIDu, MD a 
IDSK • Závěr této schůzky potvrdil zachování nájezdu pod Všenorským mostem na Prahu 
v Jílovišti, což ie pro nás podstatné. 
Co ovšem bude studie zkoumat a její závěry to doporučí je zachování či zrušení autobusových zastávek 
na silnici první třídy I/4 a D4 ve směru na Mníšek a na Prahu a vybudování paralelní komunikace od 
Motorestu po Baně. V souvislosti se zastávkami, provede firma Sagasta sociologický průzkum formou 
ankety. Zde výňatek zápisu ze schůzky: 

1) Zhotovitel seznámil jednotlivé starosty o plánovaném dopravně - sociologickém prlízkumu, který
proběhne v první polovině října v obcích Jíloviště, Trnová, Klínec, Líšnice a Řitka a představil
návrh znění jednotlivých otázek pnizkumu. Na jednání se dohodlo, že přesné znění otázek nebude
dopředu veřejnosti známo a obce zajistí informování obyvatel o plánovaném průzkumu
prostřednictvím rozhlasu či e-mailu. Podklady pro informování zajistí zhotovitel, který tyto
informace předá jednotlivým obcím.

Takže v průběhu října, se na vás mohou obrátit pracovníci Sagasty s prosbou o poskytnutí odpovědí na 
otázky, týkající se autobusové dopravy z Jíloviště a do Jíloviště, a to zejména o využití jednotlivých 
zastávek v obci, na rychlostní komunikaci( Cukrák a zastávka Jíloviště -hlavní silnice), ale i na D4 ve 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 
směru od Jíloviště na Mníšek. Buďte tedy obezřetní a zvažte odpovědi, protože výsledek průzkumu, 
bude podkladem pro navrhovaná řešení, v krajním případě např. zrušení zastávek. 
Pro bližší informace sledujte aktuálně web Jíloviště, Facebook, informační desky, hlášení rozhlasu. 

6) Diskuse a dotazy občanů

Zapsal: 

Ověřili: 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2019 dne 2.10.2019 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 7/2019 

Usnesení č. 2a/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na provoz veřejného osvětlení obce Jíloviště na základě 
výběrového řízení firmu Osvětlení Týnec, IČ: 26140781 za cenu 580 079,- Kč na roky 2020-23 a pověřuje 
starostu Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2b/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na vedení účetnictví OÚ obce Jíloviště na základě 
výběrového řízení na období 2020-22 - firmu ing. Silvie Bubeníková, IČ: 05507839 za cenu 590 000,- Kč a 
pověřuje starostu Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2c/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele na zabezpečení úklidu a údržby v obci Jíloviště, včetně 
pronájmu obecního traktoru a přípojného vozidla na období 2019 - 21 - firmu Karel Marek, IČ: 13769243 
za cenu 747 500,- Kč za údržbu a pronájem traktoru a příslušenství za 57 500,- Kč a pověřuje starostu 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2d/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektu "Zklidnění 
dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" a pověřuje starostu Jíloviště administrací VR dle Směrnice 
Jíloviště 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Usnesení č. 2e/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Záměr obce o zřízení věcného břemene na pozemku 433/1. 

Usnesení č. 2f/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtového opatření č.8/2019. 

Usnesení č. 2g/7/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zajištění služeb pro ČP - Pošta Partner 
a pověřuje starostu obce Jíloviště jeho podpisem. 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 

(, 
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