




OBEC JÍLOVIŠTĚ 
Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

··•· ··············•-·······················--····-------- ----,------------·------, 
1 I „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka 

i .. �-� .. �.�� ... ����!.�� .. �.��.�.����·---------:'-; 4_ .. _e_ta.....,_p_a_" _____________ __, 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

l 
. . . 

Zadavatel: i Obec Jíloviště 
··································•······---- -----------·-·······-- ········· -··-•·······-·········•· 

Zástupce obce: Ing. Vladimír Dlouhý, starosta obce 

Sídlo: Pražská 81, 252 02 Jíloviště ------------
IČ: 00241334 

Telefon: +420 257 730 274

E-mail: dlouhy@jiloviste.cz 
········-········•·········•···• ....... _ ........ _ ..... _________________ _

3. ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

---··· ·-·············--� 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl a vybral jako nejvhodnější
nabídku uchazeče:

Uchazeč: Hes stavební s.r.o. 

Adresa/ sídlo: Zelený pruh 95, 140 00 Praha 4 
____ __,_ _____________ 

IČ: 28143213 

Cena v Kč (včetně DPH): 1 995 997,41 Kč 

V Jílovišti dne 25.11.2020 

Ing. Vladimír Dlouhý, starosta ob 
O� E c
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��• PRO MISTNI 
-

I
MINISTERSTVO 

� ROZVOJťR 

Podprogram: 

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ 

Žádost o dotaci 
0A623-60CDC-6B307-17 AF0-32EEF-F2194-23F83-E7FBD 

117D821 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 

117D8210H 
Dotační titul: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku 

Pořadové číslo: 

120222 

1.IDENTIFIKACNI UDAJE Rok: 2021 (prvnf rok, na který je žádána dotace)

Název žadatele: Kraj: CZ020 Okres: CZ020A

Obec Jíloviště Středočeský kraj Praha-západ 

NÁZEV AKCE: Workout - volnočasové aktivity 

LOKALITA AKCE: 
Jíloviště 

(část obce) 

ÚDAJE O žADATELI: I - � 

Název žadatele: 
název obce/sdružení obcí/kraje: Obec Jíloviště 
právní forma: Obec 
IČ: 00241334 

Sídlo žadatele: (adresa musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ) 
ulice: Pražská 
číslo popisné/orient.: 81 
obec, část obce: Jíloviště, Jíloviště 
okres: Praha-západ 
PSČ: 252 02 

Kontaktní údaje žadatele: 
telefon: 257730274 

e-mail: dlouhy@jiloviste.cz 
www:
ID datové schránky: E8rbs4j 

Bankovní spojení: 
číslo účtu u ČNB: 945712111/0710 

Starosta (primátor, hejtman): starosta 
příjmení, jméno, titul: Dlouhý Vladimír, Ing. 

Jíloviště 225 
adresa: 252 02 Jíloviště 

(okr. Praha-západ) 
telefon: 257730274 

mobil: 
e-mail: dlouhy@jiloviste.cz 

Kontaktní osoba (zpracovatel žádosti): 
příjmení, jméno, titul: Staňková Jana, PhDr. 

Knapovec 122 

adresa: 
562 01 Knapovec 
ústí nad Orlicí 
(okr. Ústí nad Orlicí) 

telefon: 465524782 

mobil: 
e-mail: jana.stanko@centrrum.cz 
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O I 
MINISTERSTVO

• PRO MISTNI 

ROZVOJ CR 

Podprogram: 

Dotační titul: 

PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ 

Žádost o dotaci 
F44A3-401 FE-50F92-7A562-6E00F-03AB5-99FBF-E1 FAE 

117D821 
Podoora obnovv a rozvoje venkova 

117D8210A 
Podpora obnovv místních komunikací 

Pořadové číslo: 
117029 

1.IDENTl�IKACNI ÚDAJE
~ 

Rok: 2021 (prvnl rok, na který je 2ádána dotace) 

Název žadatele: Kraj: CZ020 Okres: CZ020A

Obec Jíloviště StředočeskÝ kraj Praha-západ 

NÁZEV AKCE: Rekonstrukce místní komunikace Lomená 

LOKALITA AKCE: 
Obec Jíloviště, pozemky s p.č. 222/8 a 222/10 (část obce) 

UDAJE O žADATELI: 
-

,. � - -

Název žadatele: 
název obce/sdružení obcí/kraje: Obec Jíloviště 
právní forma: Obec 
IČ: 00241334 

Sidlo žadatele: (adresa musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ) 
ulice: Pražská 

člslo popisné/orient.: 81 

obec, část obce: Jíloviště, Jíloviště 

okres: Praha-západ 

PSČ: 25202 

Kontaktní údaje žadatele: 

telefon: +420257730274
e-mail: obec@jiloviste.cz
www: 

1D datové schránky: E8rbs4j 
Bankovní spojení: 

číslo účtu u ČNB: 94-5712111/0710

Starosta (primátor, hejtman): starosta
příjmení, jméno, titul: Dlouhý Vladimír, Ing.

Jíloviště 81
adresa: 252 02 Jiloviště

(okr. Praha-západ)
telefon: 257730274
mobil: 
e-mail: dlouhy@jiloviste.cz 

Kontaktní osoba (zpracovatel žádosti): 

příjmení, jméno, titul: Troubilová Lada, Ing. 
Bystrc 754 

adresa: 635 00 Bystrc 
Brno 
(okr. Brno-město) 

telefon: 605544298 
mobil: 
e-mail: lada.troubilova@email.cz 
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ll 
OBEC Jíloviště 

Zastupitelstvo obce Jíloviště 

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2020, 
o místním poplatku za zhodnocerú stavebrúho pozemku možností jeho připojerú na

stavbu vodovodu nebo kanalizace 

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením 
č. 2n/17 /2020 usneslo vydat na základě§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o nústních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nústních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeru'), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"): 

Čl. 1 
Úvodrú ustanoverú 

(1) Obec Jíloviště touto vyhláškou zavádí nústní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen „poplatek'').

(2) Správcem poplatku je obecní úřad. 1 

Čl.2 

Předmět poplatku a poplatrúk 

(1) Předmětem poplatku je zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na obcí
vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Možností připojení se na stavbu
vodovodu se rozumí, že je technicky a právně možné předmětný pozemek na vodovod
připojit, uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a začít vodu z vodovodu odebírat.
Možností připojeru se na stavbu kanalizace se rozumí, že je technicky a právně možné
předmětný pozemek na kanalizaci připojit, uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod a
započít s vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

(2) Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na
obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona
o vodovodech a kanalizacích (dále jen „poplatník"). Má-li k tomuto stavebnúnu pozemku
vlastnické právo více subjektů, JSOU povinny platit poplatek společně
a nerozclílně.2

(3) Stavební pozemky nacházející se na úzenú obce Jíloviště byly zhodnoceny obcí Jíloviště
stavbou vodovodu a kanalizace, na kterou vydal Městský úřad Černošice-odbor životního
prostředí, Oddělení vodního hospodářství dne 27. 07. 2020 pod č.j. MUCE 48133/2020
OZP /La kolaudační souhlas k trvalému užívání vodních děl k povolenému účelu, který
nabyl právruch účinku dne 27.07.2020.

1 § 15 odst. 1 zákona o mfatních poplatcích 
2 § 1 Oe odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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OBEC Jíloviště 
Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2020, 
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 16.12.2020 usnesením 
2o/17 /2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích''), a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeru'), ve znění pozdějších 
předpisu, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Jíloviště touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek").
(2) Správcem poplatku je obecní úřad. 1 

Čl. 2 
Předmět, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnu u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na
základě zákona omezována osobní svoboda.2

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník").1 

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce"). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.4 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 14 dnu od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 30 dnu.

(2) V ohlášení plátce uvede5 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;

1 § 15 od,;r. 1 ;,:ikona o místních poplatcích 
2 § 3a ✓.:ikona o místních poplatcích 
3 § 3 �:ikona o místních poplatcích 
4 § 3f /:Íkona o místních poplatcích 
i § 14a odst. 2 ;,.ákona o místních poplatcích 








