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ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Pod lesem, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

11/2020 
27.3.2020 
17:05 h 
17:40 h 

Dne 27. března 2020 se na základě Krizového opatření schváleného usnesením vlády č. 274, 
uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce s vyloučením veřejnosti v souvislosti s nezbytným 
přijetím opatření bezprostředně souvisejících s ochranou proti šíření nákazy COVID -19. 

11. Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště proběhlo dne 27.3.2020 od 17 hod. formou videokonference
na adrese: https://kavarna .webmeeting.cz/jiloviste. Na tuto adresu se kromě zastupitelů mohli přihlásit i
občané, ale pro ně platí ustanovení krizového štábu a sice:

Pokud obec zvolí formu zasedání prostřednictvím videokonference, nemá obec povinnost provozovat 

takový přenos tak, aby občané obce (event. další osoby) mohli uplatňovat právo vyjádřit na 
zasedání svá stanoviska (vyjádřit se „na dálku"). 

Ze zasedání zastupitelstva byl pořízen tento zápis. 

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

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda- J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 11/2020: Petřík, Vorel
- zapisovatel zápisu č. 11/2020: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 11/2020

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) Schválení rozpočtového opatření 3/2020
b) Pověření starosty obce k provedení potřebných rozpočtových opatření v době nouzového stavu

3. Různé : Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva - dle potřeby

4. Seznámení: s RO 1/2020 a RO 2/202 a sjednáním krizového štábu

5. Diskuse
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 11/2020 dne 27.3.2020 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 11/2020 

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

Program zasedání ZO Jíloviště č. 11/2020 byl schválen 7 hlasy. 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17:05 hodin starostou obce Ing. 
Vladimírem Dlouhým ( dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo svoláno v době Krizového opatření schváleného usnesením 
vlády č. 274. Zasedání zastupitelstva obce se konalo s vyloučením veřejnosti v souvislosti s nezbytným přijetím 
opatření bezprostředně souvisejících s ochranou proti šíření nákazy COVID -19. Program a termín zasedání byl 
na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněn po dobu 2 dnů, a to od 25.3.2020 do 27.3.2020. Současně byl 
zveřejněn na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Schválení rozpočtového opatření 3/2020

Starosta předložil zastupitelstvu návrh RO 3/2020, které zajistí přesun finančních prostředků na paragraf 
krizového opatření 

Návrh usnesení č. 2a/11/2020 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020. 

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

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

Návrh usnesení č. la/11/2020 byl schválen 7 hlasy. 

b) Pověření starosty obce k provedení potřebných rozpočtových opatření v době nouzového stavu

Zastupitelstvo pověří starostu obce k provedení případných dalších rozpočtových opatření v době trvání 

nouzového stavu. 

Návrh usnesení č. 2b/ll/2020 

Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Dlouhého, aby provedl 

případné další rozpočtové opatření v době trvání nouzového stavu. S rozpočtovými změnami 

seznámí zastupitelstvo obce na následujícím zasedání v roce 2020. 

Strana I 2 



Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 11/2020 dne 27.3.2020 

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, M. Petřík, P. Regner, P. Sporer, J .  Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 

Pro: 7 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. lb/11/2020 byl schválen 7 hlasy. 

3.Různé: Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva - dle potřeby

4. Seznámení:

a) s RO č. 1/2020 a 2/2020 a s jednáním krizového štábu
Krizový štáb-Malá, Dlouhý, Petřík schází se lx týdně, vydává zápisy 

5. Diskuse

Pan Sváček nabízí denní dovoz potravin občanům obce zdarma 
V dubnu má začít druhá etapa stavby vodovodu a kanalizace fr. Smolíka. Občané měli připomínky, že 
by bylo vhodnější začít až po Velikonocích, aby byla přes svátky zachována možnost příjezdu vozidel 
ke hřbitovu. Obec tuto variantu prokonzultuje s dodavatelem stavby. 
Starosta vznese dotaz na ŘSD ve věci stavu mostu Na Zvonici, kde odpadla část stropu, a ořezání dřevin 
vlevo od mostu, včetně stromu na cizím pozemku a natahání větví na cizí pozemek . 

Zapsal: Sporer 

Ověřili: 

Petřík�

Vorel / 1 

starosta obce 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 11/2020 

Usnesení č. 2a/11/2020

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020. 

Usnesení č. 2b/ll/2020 
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce Ing. Vladimíra Dlouhého, aby provedl 
případné další rozpočtové opatření v době trvání nouzového stavu. S rozpočtovými změnami 
seznámí zastupitelstvo obce na následujícím zasedání v roce 2020. 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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