
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2019 dne 30.1 O. 2019 

, , , , v v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace S park, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, I .  Doubková, I. Hilgert, J .  Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: M. Petřík 
Hosté: 3 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

8/2019 
2.10.2019 
18:00 
18:40 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda-J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 8/2019: F. Andres, I. Hilgert

- zapisovatel zápisu č. 8/2019: P. Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 8/2019

PROGRAM: 

1) Zahájení

2) Projednání a schválení:

a) Sazebníku za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím

b) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

odpadem na území obce Jíloviště

c) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální

odpad

d) Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem pro podnikající

právnické a fyzické osoby

e) Rozpočtového opatření č.l1/2019

f) Dodavatele zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektu

"zklidnění dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" na základě výběrového řízení

g) Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly v rozsahu dle jednacího řádu

3) Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky zz na 16.12.2019 a 9. zasedání zastupitelstva

na 18.12.2019

4) Seznámení: s RO 10/2019
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5) Informace

a) Informace o kulturních akcích

b) Informace o probíhajících stavbách

c) Informace o petici občanů Na Hájensku

d) Informace o průzkumu dopravní obslužnosti Jíloviště

6) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 8/2019 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. VorelProti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

1) Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště ( dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18 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. I 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 18.10.2019 do 
30.10.2019. 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) Sazebníku za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Jedná se o aktualizaci stávajícího sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona I 06, 

Návrh usnesení č. 2a/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 
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b) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Jíloviště

V souladu se změnou zákona o odpadech obec aktualizuje OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Jíloviště a ruší se Vyhláška 1/2015. Nově zákon nařizuje sběr olejů a tuků. 

Návrh usnesení č. 2b/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 1/2019 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště. 

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

Výsledek hlasování: 

Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

c) Obecně závazné vyhlášky obce Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Obec v návaznosti na nově vysoutěžené podmínky likvidace odpadu firmou AVE, kdy náklady stouply téměř na 
dvojnásobek, mění způsob výpočtu poplatku z osoby trvale hlášené na způsob výpočtu dle nemovitostí a druhu 
popelnice. Dle nové vyhlášky se bude tedy poplatek vztahovat na nemovitost, za kterou zaplatí majitel pouze 
jednu částku a sice: 

četnost svozů Objem nádoby Poznámka sazba poplatku 

1 X týdně 110 (120) I za nemovitost 1 700,- Kč 

1 X týdně 240 I 3 400,- Kč 

1 x týdně 1100 I obytný dům 25 000,- Kč 

26 X SVOZ 80 I pytel Svoz pro rekreační 850,- Kč 
objekty 

Z uvedeného vyplývá, že již při počtu více než dvou občanů Jíloviště, bydlících v jedné nemovitosti, jsou 
poplatky stejné jako v letošním roce, při vyšším počtu jsou nižší a pro chataře zůstávají stejné. 

Návrh usnesení č. 2c/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví 
poplatek za komunální odpad. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2019 dne 30.1 O. 2019 
Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. lc/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

d) Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem pro právnické a
fyzické osoby

V souladu se zákonem Ze zákona o odpadech (dále jen ,Zákon') je každá právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, považována za původce odpadu. 

Je důležité si uvědomit, že mezi původce odpadu patří nejen velké výrobní firmy, ale i drobní podnikatelé 
(živnostníci). Původcem odpadu z hlediska zákona o odpadech jsou tedy i malé obchody, cestovní kanceláře, 
kadeřnice, masérky, pedikérky, provozovatelé restaurací, kaváren, občerstvení, účetní, lakýrníci, topenáři, 
instalatéři, zedníci, pokrývači, zemědělci a mnoho dalších nevyjmenovaných živností. I drobní podnikatelé, kteří 
vyprodukují velmi malé množství odpadu, se musí postarat o odpovídající likvidaci tohoto odpadu a jeho 
vytříděných složek. Bez ohledu na to, že jsou zároveň občany obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, 
což se nesmí zaměňovat. Běžně se stává, že na provozovně se odpady sice třídí, ale pak jsou ukládány do nádob 
na tříděný odpad, které jsou určeny pro občany obce. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
(dále jen podnikatelé) jsou povinni, jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, 
nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech. (Každý by měl zajistit 
přednostní využití odpadit, odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí. K jednotlivým druhům odpadzi je nutné vést prziběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se 
svozovou oprávněnou společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.) Toto se netýká pouze 
komunálních odpadů, ale i vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu. 

Obec Jíloviště má zavedený systém pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnou obecně závaznou 
vyhláškou obce č. 2/2019. Každý podnikatel, který při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu, se na 
základě uzavřené smlouvy může zapojit do systému zavedeného obcí. Zapojené subjekty potom mohou odkládat 
tříděný odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích obce - papír, plast, sklo, nápojový 
karton a další. Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku: 

Kategorie Cena (vč. DPH) Komentář 

A 500Kč 
Základní cena za připojení k systému a využití nádob na 
tříděný odpad. Směsný komunální odpad v minimálním 
množství. 

B 1700 Kč 
Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na 
tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad 
o objemu max. 110 (120) 1- 1 x týdně.

Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na 

C 3400 Kč tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad 
o objemu max. 240 l - 1 x týdně. V případě vývozu vice
popelnic se částka násobí jejich počtem. 

Cena za připojení k systému obsahuje: využití nádob na 

D 25 000 Kč tříděný odpad a vývoz popelnice na směsný komunální odpad 
o objemu max. 1100 l - 1 x týdně. V případě vývozu více
popelnic se částka násobí jejich počtem. 
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Podnikatelé (cca 220) budou osloveni dopisem zda se hodlají zapojit do využití systému zavedeného obcí o 
nakládání s komunálním odpadem. Následně s nimi bude uzavřena smlouva nebo podnikatelé prokážou jakým 
způsobem odpad z podnikání likvidují. 
Smlouva je vysoutěžená na 5 let, takže částky za svoz by měly zůstat neměnné. Při třídění odpadu se mohou 
částky snížit, také pokud se do systému zapojí i podnikatelé. Pokud by u některých občanů došlo k výraznému 
nárůstu poplatku za odpady (např. bydlí-li v nemovitosti jedna osoba - důchodce), lze toto řešit přes sociální 
komisi. 

Návrh usnesení č. 2d/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s 
komunálním odpadem pro podnikající právnické a fyzické osoby a pověřuje starostu obce Jíloviště jejím 
podpisem s podnikateli, kteří do systému vstoupí . 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2d/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

e) Rozpočtového opatření č.11/2019

Jedná se o přesuny výdajů v rámci paragrafu, které řeší doplnění finančních prostředků na elektřinu a sdělovací 
prostředky (Zvonice). 

Návrh usnesení č. 2e/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č.11/2019. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Doubková, I. Hilgert, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. VorelProti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2e/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

f) Dodavatele zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele

projektu "zklidnění dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" na základě výběrového řízení

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

Podle odhadu dosáhla nabídková cena částky odpovídající hodnotě 488 tis. Kč bez DPH, s DPH tedy 591 tis. Kč. 
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Osloveny byly 4 finny, nabídku podala jedna, jedna se omluvila a ostatní nabídku nepodali. Výzva k podání 
nabídky byla rovněž vyvěšena na ÚD a na webu obce. 
Starosta doporučuje schválit smlouvu s ing. Ptáčkem za cenu 591 tis. Kč. 

Návrh usnesení č. 2f/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na zhotovitele projektu "zklidnění dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" na základě výběrového 

řízení - firmu Ing .  Ptáček, IČ: 61486051 za cenu 591 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce 

Jíloviště podpisem smlouvy. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2g/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

g) Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly v rozsahu dle jednacího řádu

Na žádost předsedy KV, zastupitelstvo pověří KV provedením kontroly dle jednacího řádu, zejména kontrola 

plnění usnesení zastupitelstva za rok 2019. 

Návrh usnesení č. 2g/8/2019 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pověření kontrolního výboru k provedení kontroly v rozsahu dle 

jednacího řádu do konce roku 2019. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2g/8/2019 byl schválen 8 hlasy. 

3) Různé: Stanovení tennínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 9 na 16.12.2019 a 9. zasedání
zastupitelstva na 18.10.2019

4) Seznámení s RO číslo 10/2019

5) Informace

a) Informace o kulturních akcích a velkoobjemový odpad
30.1 O. proběhl Halloween dětí z MŠ, navštívili i OÚ
3 .11. Halloweenské tvoření od 16 hod. v hasičské zbrojnici
15.11. - 17 .11. velkoobjemové kontejnery na obvyklých místech.
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2019 dne 30.1 O. 2019 
Svoz nebezpečného odpadu 16.11. před HZ 8:30 - 10:30 

b) Informace o probíhajících stavbách

Opravy silnic: 

Proběhly opravy ulic K Trnové, Lesní, Pode Zděmi, Lomená a U kapličky 

Probíhá výměna 2 zastávek ve Strnadech 

Probíhá dokončování sportoviště 

31.1 O nabyde plné moci stavební povolení pro II. Etapu zavedení vody a kanalizace pro oblast Fr. 

Smolíka, takže bude možné vyhlásit VŘ na dodavatele. 

c) Informace o petici občanů Na Hájensku
Občané Na Hájensku III podali na OÚ petici na zavedení vody a kanalizace. Dle schváleného 
strategického dokumentu obce Jíloviště se s realizací tohoto projektu počítá takto: 

- 2021 projektová činnost
- 2022 - 28 vlastní realizace dle investičních prostředků obce

d) Informace o průzkumu dopravní obslužnosti Jíloviště

Proběhl průzkum dopravní obslužnosti Jíloviště firmou Segasta, ale neproběhl v avizovaných hodinách a 
pracovníci dělající průzkum byli jen na jednom místě. Nepočítáme tedy s velkou vypovídacím efektem 
takto provedeného průzkumu a na webu Jíloviště momentálně běží anketa o využitelnosti zastávek 
v obci. 
Prosíme občany, aby se zúčastnili a hlasovali. 

6) Diskuse a dotazy občanů

Zapsal: 

Ověřili: /t,-,q-,v /-f-f C-0-�Lf b� 
f ""�L �<" A w:\ws 

[, vi; 
Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2019 dne 30.1 O. 2019

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 8/2019 

Usnesení č. 2a/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Usnesení č. 2b/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 1/2019 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště. 

Usnesení č. 2c/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Jíloviště č. 2/2019, kterou se stanoví 
poplatek za komunální odpad. 

Usnesení č. 2d/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s 
komunálním odpadem pro podnikající právnické a fyzické osoby a pověřuje starostu obce Jíloviště jejím 
podpisem s podnikateli, kteří do systému vstoupí. 

Usnesení č. 2e/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Rozpočtové opatření č.11/2019. 

Usnesení č. 2f/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodavatele zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovitele projektu "zklidnění dopravy v ulicích Pražská a Všenorská" na základě výběrového 
řízení - firmu Ing. Ptáček, IČ: 61486051 za cenu 591 000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2g/8/2019 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje pověření kontrolního výboru k provedení kontroly v rozsahu dle 
jednacího řádu do konce roku 2019. 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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