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PROGRAM 17. ZASEDANI 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

JÍLOVIŠTĚ 

Dne 16. prosince 2020 v 18.00 v restauraci Spark (případně 
hasičská zbrojnice) v Jílovišti 

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení:

a) Ceny vodného a stočného pro rok 2021
b) Rozpočtu obce Jíloviště na rok 2021
c) Rozpočtu MŠ Jíloviště na rok 2021 a závazných ukazatelů
d) Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Jíloviště na roky 2021 -2023
e) Pověření starosty obce k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2021
f) Jmenování inventurní komise
g) Uzavření MŠ v období 21.12.2020 - 3.1.2021
h) Rozpočtového opatření č. 14/2020
i) Veřejnoprávní smlouvy s TJ Jíloviště, spolkem SDH, Okrašlovacím spolkem a TOM Lvíčata
j) Střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na roky 2022 - 23
k) Rozpočtu svazku obcí VOK Mníšku p. Brdy na rok 2021
I) Podání žádosti o dotaci a spolufinancování na rekonstrukci komunikace Lomená z Programu

obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj
m) Podání žádosti o dotaci a spolufinancování na work out z Programu obnovy a rozvoje venkova

Ministerstva pro místní rozvoj
n) Dodatku č. I ke smlouvě o rekonstrukci ulice Zahradní
o) Obecně závazné vyhlášky OZV 1/2020 o zhodnocení pozemku
p) Obecně závazné vyhlášky OZV 2/2020 o poplatku za pobyt
q) Závěrečného úču obce Jíloviště za rok 2019 bez výhrad
r) Systémového opatření - závěrečný účet a veřejnoprávní smlouvy
s) Aktualizace a výhled střednědobého rozpočtu na roky 2020 -2023
t) Rozšíření kanalizace do oblasti U Cihelny
u) Výběru dodavatele na výstavbu vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka -IV. Etapa na

základě výběrového řízení.

5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 8.2.2021 a zasedání zastupitelstva I 0.2.2021
6. Seznámení: s RO 13/2020 a 15/2020
7. Informace
a) Informace o stavbách

b) Informace nouzový stav
8. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý 
starosta 
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