
Krizový štáb obce Jíloviště 

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 30. 3. 2020 projednal a přijal následující 

opatření: 

Vzal na vědomí rozhodnutí zastupitelstva, které se konalo v krizovém režimu 
videokonferencí o přesunu finančních prostředků na paragraf krizové řízení 

Pověřil starostu obce vyzvednutím dezinfekce, přidělené Krajským úřadem - celkem 
6 1., bude použito na OÚ, poště Partner, SDH, případně poskytnut podnikatelům, kteří 
momentálně mají v obci otevřeny provozovny 

- Pro občany, kteří nutně potřebují roušku, jsou na poště Partner k dispozici jednorázové
roušky

Krizový štáb, zastupitelé a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že nebudou sankcionovat 
nezaplacení všech poplatků, které občané platí obci do konce dubna příslušného roku, 
po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních 
poplatcích, tedy do 31.8.2020. 
Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si 
vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný (zatím) až od 1.9. 2020. V případě 
úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem na běžný účet obce 
č.: 4309731379/0800 bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné 
nemovitosti. 
Toto rozhodnutí bude zveřejněno na ÚD obce Jíloviště 

Příští jednání KŠ se uskuteční dle potřeby, občané se mohou v případě dotazů k preventivním 

opatřením obrátit na KŠ na mobil: 602 232 842 

Za krizový štáb 

Ing.Vladimír Dlouhý, starosta 
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Stejnopi� č. ; 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
• v v 

JILOVISTE 

IČ: 00241334 
za rok 2019 

zkoumáni ho�podafcní obec Jíloviště za rok 2019 bylo 1.ahájeno dne 29.07.2019 
učením o�námcni o .-:1ihii.jcni p�zkoumání hospodatc11i zasl,mého pfc1.koumávajldm 
{lnem. 

i.zkoumáni se uskutečnilo ve dnech: 
• 18.11.2019
• 17.02.2020
základě zákona č. 420/2004 Sb., o přc7..koumavání hospodaření ůzcmnícn samosprávných
kt1 a dobro\lolných svazkó obcí, ve znčn( po;,..dčjších přcdpisd a v souladu se r.ákoncm
'.55/2012 Sb., o kontrole (kontrolo( řád).

:-1.koumávanc! obclobi: 

:zkoumání proběhlo v sldlc obce: 

eikllumánl vykonaly: 

ontrolor pověkný řízcnlm přc:,.koumáni: 
ontrúloři: 

0l.01.2019-31.12.2019 

Jilo,•išfě 
Pražt.ká 81 
252 02 Jíloviště 

Jre-na Kováříková 
Jiřina Šamanová 



Pti přezkoumání hospodateoí obce J ilo\'i:štť: 

.Neb,·b zj.iště!D,-· ch1•b1.· a nedostatk,,. 
■ W li I - - ,/ 

C. Plněni opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumáni

Byl�· zjištěmy následujici ťbyby a nedostatky - porušeny nile ul'·edesé předpis}'·: 

• Zákon č. 12812600 Sb., o obieich, ve zoění pndějškh předpisů
§ 72, neboť:

Zas1upitelstvo obce Jíloviště dne 13.2.201'9 rozhodlo o navj·šení odměn neuvolněným 
členům 1.astupitel stva, avšak odměny neu,.,·o lněným č lenúm 7.astup itelstva jsou nesprávně 
vypláceny již od 1.2.2019, cožje,.. rozpo-ru s§ 72 odst. 2. 

NAPRAVENO 

Chyba byla naprawma ve vypiatním terminu za listopad 10 i 9 (z.kontro/01:áno ve 
Mzdových listech za rok 2019). 

b) při přezkoumání bospodař,ení za předchozí roky










