
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5. 2021 

r r r r v v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Pod lesem, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

19/2021 
12.5.2021 
18:05 h 
19:00 h 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilge,t, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: 1. Doubková, M. Petřík, 
Hqsté: 2 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 19/2021: Andres, Rogner
- zapisovatel zápisu č. 19/2021: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 19/2021

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) Uzavření MŠ od 12.7. do 2.9.
b) Závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2020
c) Roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2020
d) V ýroční zprávy MŠ Jíloviště za rok 2020
e) Závěrečného účtu VOK za rok 2020
f) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Klíncem
g) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Trnová
h) Plánu investic a oprav do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště
i) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH Jíloviště
j) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Na Hájensku I z program Středočeského kraje
k) Vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu přímo obesílaných dodavatelů na

rekonstrukci ulice Na Hájensku I
I) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na rekonstrukci ulice Na

Hájensku I
m)Odpověď na žádost MV k doplnění podkladů k OZV 2/2019 Odboru veřejné správy, dozoru a

kontroly Ministerstva vnitra
n) Vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu přímo obesílaných dodavatelů na

výstavbu work outu na veřejném sportovišti
o) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na výstavbu work outu na

veřejném sportovišti
p) Závěrečného účtu SOMR za rok 2020
q) Ustanovení zmocněnce pro pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem na

základě žádosti ŘSD a vyhlášení VŘ na projektanta
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. I 9/2021 dne 12.5. 2021 

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 14: pracovní schůzka:
3.8.2021 a zasedání zastupitelstva 5.8.2021

4) Informace

a) Informace koronaviru
b) Informace o stavbách
c) Informace z obce

5) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 19/2021 

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

Program zasedání ZO Jíloviště č. 19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.05 hodin starostou obce Ing. 
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s§ 191 odst. 1 zákona c. 
198/2000 Sb o obcích ( obecní zřízení). Informace podle § I 93 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.4.2021 do 
13.5.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Uzavření MŠ od 12.7. do 2.9.2021

Na návrh ředitelky MŠ bude MŠ v letních měsících uzavřena a zaměstnanci budou čerpat dovolenou. Rodiče asi
I O dětí měli zájem o školku ještě v prvním červencovém týdnu, takže školka bude uzavřena až 12.7. 

Návrh usnesení č. 2a/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření MŠ Jíloviště od 12.7. do 2.9.2021. 

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

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

Návrh usnesení č. 2a/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

b) Závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2020
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5.2021 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem závěrečného účtu obce 

byl vyvěšen předepsanou dobu na ÚD obce Jíloviště a na internetových stránkách obce od 26.4.2021 do 13. 5. 
2021 a to se všemi částmi (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4 I 0/2009 Sb.). Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních 
kontrol zajišťovaný orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto 
kontrol, inventarizační zpráva, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - fin 2020, výkaz zisků a ztrát, rozvaha. 
S tímto Závěrečným účtem byli seznámeni i všichni zastupitelé. A žádný neměl připomínky. Závěrečný účet obce 
a roční účetní závěrka obce vyla projednána FV, který ji schválil bez připomínek. 
Obec hospodařila v roce 2020 s příjmy ve výši 14, 7 mil., což je o 1,8 mil. více než schválený rozpočet a výdaje 
byly 14,5 mil. Kč, což je o 6,2 mil. méně než schválený rozpočet. Rozdíl je způsoben pozastavením investic, na 
které byly výdaje plánované, tj.: 

zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka 2.- 4. etapa (pokračuje letos) 
dokončení sportoviště (bude probíhat v tomto i v příštím roce) 
dofinancování rekonstrukce ulice Zahradní 

Jak vyplývá i ze stanoviska Finančního výboru, stav obou běžných účtů obce Geden vedený u ČNB a druhý u 
České spořitelny a.s.) v celkové výši disponibilních pohotovostních prostředků ve výši IO 486 067 Kč, 
představuje ve srovnání se stavem ke konci roku 2019 zhruba stejná částka. Zároveň obec nemá žádné závazky 
vůči jiným subjektům, tedy ani žádné čerpání a následné splácení bankovního nebo jiného úvěru. Zpráva také 
uvádí výši jednotlivých dotací poskytnutých v roce 2020 od Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva 
Financí ČR. Veškeré dotace poskytnuté od výše uvedených subjektů v celkové výši I 071 000 Kč byly beze 
zbytku vyčerpány. 

Při předběžném přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 i závěrečné kontrole za rok 2020, dne 17.2.2021, 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

Za finanční výbor se vyjádřil P. Riigner: Finanční výbor dostal veškeré podklady. Vše bylo projednáno distančně 
a závěrečný účet byl schválen. Fin. výbor oceňuje, že obě kontroly z KÚ Středočeského kraje konstatovaly, že 
účetnictví obce je bez závad. Byly vyčerpány dotace ve výši cca. 1,3 mil. Kč, z toho dotace min. financí na Covid 
19 činila asi 800 000 Kč. Přijmy obce v loňském roce převýšily cca o I mil. Kč výdaje. Obec nemá žádné půjčky 
ani závazky. Fin. výbor doporučuje schválení závěrečného účtu a roční účetní uzávěrky. 

Návrh usnesení č. 26/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 bez výhrad. 

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

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

Návrh usnesení č. 26/19/2021 bvl schválen 7 hlasy. 

c) Roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2020

Roční účetní závěrku Obce Jíloviště v souladu s odst. I§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a § 3 vyhlášky č. 4 I 0/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky tvoří: 
a) rozvaha (bilance)
b) výkaz zisků a ztrát
c) příloha
Dalšími podklady jsou:
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5. 2021 
Inventarizační zápis o provedení inventarizace za rok 2020 dle zákona o účetnictví a dle vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 
Zpráva o přezkoumání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC (územně 

samostatných celků) a OSO (dobrovolného sdružení obcí) za rok 2020 
V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které 
věcně a časově souvisí s hospodařením Obce Jíloviště v roce 2020. Zaúčtované účetní případy byly doloženy 
věcně správnými doklady s náležitostmi dle zákona § 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi 
obce. Obec provedla inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Stavy účtů dle provedené inventarizace 
souhlasí se stavem účtů v účetnictví. Obec zpracovala předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za 
rok 2020 a v termínu je zaslala do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto 
systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. 
Roční účetní závěrka obce Jíloviště za rok 2020 byla projednána FV bez připomínek. 

Návrh usnesení č. 2c/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo roční účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2020 bez 
výhrad. 

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

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

Návrh usnesení č. 2c/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

d) Výroční zprávy MŠ Jíloviště za rok 2020

Závěrečný účet MŠ Jíloviště za rok 2020 a výroční zpráva byly projednány zastupiteli na pracovní schůzce a ve 
FV - bez připomínek, starosta doporučuje jeho schválení. 

Réigner: Hospodaření MŠ skončilo v roce 2020 ztrátou 6 707,- Kč (při celkovém rozpočtu více než 2,5 mil. Kč), 
která byla uhrazena z rezervního fondu vytvořeného při zahájení provozu ve výši 75 000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 2d/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo závěrečný účet a výroční zprávu příspěvkové 
organizace Mateřská škola Jíloviště za rok 2020 bez výhrad. 

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

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

Návrh nsnesení č. 2d/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

e) Závěrečného účtu VOK za rok 2020

Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem VOK za rok 2020, který starosta doporučuje schválit. 

Návrh usnesení č. 2e/19/2021 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5.2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo závěrečný účet VOK za rok 2020 bez výhrad. 

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

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

Návrh usnesení č. 2e/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

f) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Klínec

Obec Klínec poskytuje tuto dotaci na provoz Pošty Partner Jíloviště se spádovou oblastí: Jíloviště, Klínec a 
Trnová. 

Návrh usnesení č. 2f/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi obcí Jíloviště a obcí Klínec ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje starostu 
obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

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

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

Návrh usnesení č. 2f/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

g) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcemi Jíloviště a Trnová

Obec Trnová poskytuje tuto dotaci na provoz Pošty Pmtner Jíloviště se spádovou oblastí: Jíloviště, Klínec a 
Trnová. 

Návrh usnesení č. 2g/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

mezi obcí Jíloviště a obcí Trnová ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje starostu 

obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

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

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

Návrh usnesení č. 2g/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 1 9/2021 dne 12.5. 2021 
h) Plán investic a oprav do vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Jíloviště

Starosta seznámil přítomné s plánem investic a oprav do vodohospodářského infrastrukturního majetku .obce 

Jíloviště na rok 202 I. Kromě standardních investic dlouhodobého charakteru, jako výměna šoupat a revizních 

šachet, chceme letos realizovat opravu odtokového potrubí z ČOV, které je téměř neprůchozí zarostlými kořeny. 

Uvedená část potrubí nebyla součástí rekonstrukce ČOV uskutečněné v minulém volebním období. 

Návrh usnesení č. 2h/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje plán investic a oprav do vodohospodářského infrastrukturního 
majetku obce Jíloviště předložený provozovatelem - VAKem Beroun. 

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

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

Návrh usnesení č. 2h/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

i) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH Jíloviště

Jedná se o každoroční dotaci na činnost SDH Jíloviště. Dotace je určena pro JSDHO na nákup materiálu, 
pomůcek a vybavení. 

Návrh usnesení č. 2i/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH 
Jíloviště. 

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

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

Návrh usnesení č. 2i/19/2021 byl schválen 7 hlasy 

j) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Na Hájensku I z program Středočeského kraje

Středočeský kraj vyhlásil dotace jako za minulého volebního období a sice 1000 Kč na 1 obyvatele z programu 
obnovy venkova. Rekonstrukce bude stát cca 1,9 mil. Kč bez DPH, což předpokládáme, že bude vysoutěžená 

cena včetně DPH. Dotace bude cca 693 tis. Kč, takže předpokládaná spoluúčast obce bude cca I mil. Kč. 

Obec děkuje za vstřícnost panu Šíchovi a paní Piherové za bezúplatný převod pozemků do majetku obce, čímž 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5.2021 
umožnili provedení této akce s dotací Středočeského kraje. 

Návrh usnesení č. 2j/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Na Hájensku I z 
programu Středočeského kraje a souhlasí se spolufinancováním celé akce. 

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

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

Návrh usnesení č. 2j/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

k) Vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu přímo obesílaných dodavatelů
na rekonstrukci ulice Na Hájensku I

Jedná se o rekonstrukci ulice Na Hájensku I, spolufinancovaná dotací ze Středočeského kraje. 

Seznam přímo obesílaných dodavatelů: 
EUROVIA a.s. 

STRABAG a.s. 

ZNAKONa.s. 

ŠŤASTNÝ ASFALT s.r.o 

AMIKA FIRST s.r.o., 

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. 

WALCO, s.r.o. 

Návrh usnesení č. 2k/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení, text výzvy a seznam primo 
obesílaných dodavatelů na rekonstrukci ulice Na Hájensku I - EUROVIA a.s., STRABAG a.s., ZNAKON 
a.s., ŠŤASTNÝ ASFALT s.r.o., AMIKA FIRST s.r.o.,WALCO, s.r.o. a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. a
pověřuje starostu obce Jíloviště administrací VŘ.

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

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

Návrh usnesení č. 21/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

I) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na rekonstrukci ulice
Na Hájensku I

Návrh složení hodnotící komise: Miroslav Petřík - předseda komise pro otevírání obálek, RNDr. Jana Malá - -
místopředseda komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání obálek 
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Náhradníci: 
Petr Roegner 
Ivan Hilgert 
František Andres 

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5.2021 

Otevírání obálek 9.6. v 15 hod. 

Návrh usnesení č. 21/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje složení hodnotící komise výběrového řízení na rekonstrukci nlice Na 
Hájensku I: Miroslav Petřík - předseda komise pro otevírání obálek, RNDr. Jana Malá - místopředseda 
komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání obálek. 

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

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

Návrh usnesení č. 21/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

m) Odpověď na žádost MV k doplnění podkladů k OZV 2/2019, Odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra

MV poslalo 3. žádost o podklady k OZV 2/2019 a zastupitelstvo se shodlo na odpovědi, která je přílohou zápisu 

19/2021. 

Návrh usnesení č. 2m/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odpověď na žádost MV ze dne 30.3.2021, k doplnění podkladů 
k OZV 2/2019, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 

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

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

Návrh usnesení č. 2m/19/2021 byl schválen 8 hlasy. 

n) Vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu přímo obesílaných dodavatelů
na výstavbu work outu na veřejném sportovišti
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Obec vyhlašuje VŘ na dodavatele výstavbu work outu na veřejném sportoviště. VŘ administruje firma JASTA CZ 
s.r.o., zastoupená Mgr. Ondřejem Staňkem, tato firma rovněž podala na MMR žádost o dotaci na tuto akci, která
ještě není vyhodnocena. Předpokládaná cena zakázky je 1,3 mil.- Kč.
Přímo oslovení potenciální dodavatelé jsou:

Bonita Group Service s.r.o. 
Drásov 583 
664 24 Drásov 
info@hriste-bonita.cz 
IČ: 27738795 

STAVOCERM s.r.o. 
Lidická 493 
407 47 Varnsdorf 
cermakjan@email.cz 
IČ: 08082359 

TEWIKO systems s.r.o. 
Kateřinská 791 
463 03 Stráž nad Nisou 
tewiko@tewiko.cz 
IČ: 25472887 
Zároveň bude VŘ vyvěšeno na úřední desce. 

Návrh usnesení č. 2n/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu 
přímo obesílaných dodavatelů na výstavbu work outu na veřejném sportovišti, kterými jsou: 
Bonita Group Service s.r.o., STAVOCERM s.r.o. a TEWIKO systems s.r.o. 

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

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

Návrh usnesení č. 2n/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

o) Složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového řízení na výstavbu work outu
na veřejném sportovišti

Návrh složení hodnotící komise: Petr Rogner - předseda komise pro otevírání obálek, Jan Vorel - místopředseda 
komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání obálek 

Náhradníci: 
Jana Malá 
František Andres 

Otevírání obálek 25.5. v 14:30 hod. 
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Návrh usnesení č. 20/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového 
řízení na výstavbu work outu na veřejném sportovišti: Petr Rogner - předseda komise pro otevírání 
obálek, Jan Vorel - místopředseda komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání 
obálek. 

Náhradníci: 
Jana Malá 
František Andres 

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

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

Návrh usnesení č. 20/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

p) Závěrečného účtu SOMR za rok 2020

Starosta předložil ke schválení zastupitelům návrh závěrečného účtu SOMR za rok 2020. 

Návrh usnesení č. 2p/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh závěrečného účtu SOMR za rok 2020 bez výhrad. 

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

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

Návrh usnesení č. 2p/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

q) Ustanovení zmocněnce pro pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem na základě
žádosti ŘSD a vyhlášení VŘ na projektanta

ŘSD se obrátilo na obec s žádostí o pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem. 
Důvodem pro pořízeni změny územního plánu je vymezení koridoru pro modernizaci dálnice D4 dle technické 
studie „D4 modernizace, úsek MÚK Zbraslav-jih - MÚK Řitka" (Sagasta s.r.o., 08/2020), která byla odsouhlasena 
statutárními zástupci všech dotčených obcí. 
Vymezení koridoru proměnné šířky pro VPS modernizace dálnice D4 včetně všech souvisejících staveb zahrnující 
i rozšířeni v prostoru MÚK Zbraslav-jih a MÚK Jíloviště. Hranici koridoru pro modernizaci dálnice D4 
požadujeme vymezit ve vzdálenosti minimálně 25 m vně od osy přilehlého jízdního pásu po obou stranách 
dálnice. V prostoru MÚK požadujeme hranici koridoru vymezit alespoň ve vzdálenosti 20 m vně od hranice 
tělesa větve křižovatky včetně připojovacích a odbočovacích pruhů. V úsecích, kde je navržena doprovodná 
komunikace a jiné vyvolané přeložky, požadujeme hranici koridoru vést ve vzdálenosti alespoň 20 m vně od osy 
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komunikace. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, kdy změnu ÚP nelze spojit s jinými požadavky majitelů 
pozemků v dotčené oblasti. 
V souladu s odst. 2 písm. f) § 55a zákona č. 183/2006 Sb. se ŘSD ČR zavazuje k úhradě nákladů na zpracováni 
změny územního plánu, vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud bude zpracováván) a vyhotoveni 
úplného znění územního plánu po jeho změně. 

Návrh usnesení č. 2q/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ustanovení zmocněnce pro pořízení změny územního plánu Jíloviště 
zkráceným postupem na základě žádosti ŘSD - RNDr. Janu Malou a vyhlášení VŘ na projektanta pořízení 
změny ÚP, jehož administrací pověřuje starostu obce Jíloviště. 

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

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

Návrh usnesení č. 2q/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

3. Různé: Stanovení termínu pracovní schúzky a zasedání zastupitelstva číslo 14: pracovní schůzka: 3.8.2021 a
zasedání zastupitelstva 5.8.2021

4. Informace

- Informace koronavirus

Bylo probráno v programu zasedání 

- Informace o stavbách

Probíhá výstavba kanalizace a vody Fr. Smolíka a dostavba veřejného sportoviště. 
Byla dokončena rekonstrukce ulice Zahradní. 
Pravděpodobně již příští rok začne rekonstrukce mostu na Všenorské přes 1/4. Obec tak bude asi I rok rozdělená, 
provizorní lávku nechce ŘSD z důvodu vysokých nákladů zřídit. 

5. Diskuse a dotazy občanů

Fatková: V jaké výši bude dotace pro hasiče? 
Dlouhý: Zatím není známo. 
Biermann: U anket na obecních stránkách by mělo být jasnější vyhodnocení (graf není úplně srozumitelný). 
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Zapsal: Sporer 

Ověřili: 

Andres r7 
Rógne, � 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 19/2021 

Usnesení č. 2a/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření MŠ Jíloviště od 12.7. do 2.9. 2021. 

Usnesení č. 2b/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 bez výhrad. 

Usnesení č. 2c/2/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo roční účetní závěrku obce Jíloviště za rok 2020 bez 
výhrad. 

Usnesení č. 2d/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválílo závěrečný účet a výroční zprávu příspěvkové 
organizace Mateřská škola Jíloviště za rok 2020 bez výhrad. 

Usnesení č. 2e/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválílo závěrečný účet V OK za rok 2020 bez výhrad. 

Usnesení č. 2f/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi obcí Jíloviště a obcí Klínec ve výší 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje starostu 
obce Jíloviště pod písem smlouvy. 

Usnesení č. 2g/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
mezi obcí Jíloviště a obci Trnová ve výši 50 000,- Kč na provoz Pošta Partner Jíloviště a pověřuje starostu 
obce Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2h/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje plán investic a oprav do vodohospodářského infrastrukturního 
majetku obce Jíloviště předložený provozovatelem - VAKem Beroun. 

Usnesení č. 2i/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu SDH 
Jíloviště. 

Usnesení č. 2j/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Na Hájensku I z 
programu Středočeského kraje a souhlasí se spolufinancováním celé akce. 

Usnesení č. 2k/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení, text výzvy a seznam primo 
obesílaných dodavatelů na rekonstrukci ulice Na Hájensku I - Europia a.s., STRABAG a.s., ZNAKON 
a.s., ŠŤASTNÝ ASFALT s.r.o., AMIKA FIRST s.r.o. a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. a pověřuje
starostu obce Jíloviště administrací VŘ.

Usnesení č. 21/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje složení hodnotící komise výběrového řízení na rekonstrukci ulice Na 
Hájensku I: Miroslav Petřík - předseda komise pro otevírání obálek, RNDr. Jana Malá - místopředseda 
komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání obálek. 

Usnesení č. 2m/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje odpověď na žádost MV ze dne 30.3.2021, k doplnění podkladů 
k OZV 2/2019, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
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Usnesení č. 2n/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vyhlášení výběrového řízení, schválení textu výzvy a seznamu 
přímo obesílaných dodavatelů na výstavbu work outu na veřejném sportovišti, kterými jsou: 
Bonita Group Service s.r.o., STAVOCERM s.r.o. a TEWIKO systems s.r.o. 

Usnesení č. 20/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje složení hodnotící komise pro vyhodnocení výsledků výběrového 
řízení na výstavbu work outu na veřejném sportovišti: Petr Rogner - předseda komise pro otevírání 
obálek, Jan Vorel - místopředseda komise pro otevírání obálek, Petr Sporer - člen komise pro otevírání 
obálek. 

Usnesení č. 2p/19/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návrh závěrečného účtu SOMR za rok 2020 bez výhrad. 

Usnesení č. 2q/19/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ustanovení zmocněnce pro pořízení změny územního plánu Jíloviště 
zkráceným postupem na základě žádosti ŘSD - RNDr. Janu Malou a vyhlášení VŘ na projektanta pořízení 
změny ÚP, jehož administrací pověřuje starostu obce Jíloviště. 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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