
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 31.5. 2021 

T T T T V V 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Pod lesem, Jíloviště 

Číslo: 

Přítomni: V. Dlouhý, J. Malá, M. Petřík, J. Vorel, P. Rogner 
Omluveni: P. Sporer, I. Hilgett, F. Andres, I. Doubková 
Hosté: 2 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

20/2021 
31.5 .. 2021 
17:10 hod. 
18:10 hod. 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda-I. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 20/2021: Petřík, Vorel
- zapisovatel zápisu č .  20/2021: Rogner
- programu zasedání ZO Jíloviště 20/2021

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) V ýběru dodavatele na výstavbu work outu na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící komise
b) Vyhlášení VŘ na projektanta veřejného víceúčelového hřiště
c) Bezúplatné nabytí pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , parc. číslo

I 92/29 v k.ú. Jíloviště o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

3. Různé: Stanovení : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.6.2021 a zasedání zastupitelstva
23.6.2021

4. Informace

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

5. Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 20/2021 

Pro: Dlouhý, Malá, Petřík, Vorel, Rogner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 20/2021 byl schválen 5 hlasy. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 31.5. 2021 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17.1 O hodin starostou obce Ing. 
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s§ 201 odst. I zákona c. 
208/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení). Informace podle § 203 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 20.5. 2021 do 30. 5. 
2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

2) Projednání a schválení

a) Výběrn dodavatele na výstavbu work outu na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící komise

Hodnotící komise pro výběr dodavatele se sešla dne 25.5.2021 a provedla otevírání obálek a následné 
zhodnocení všech tří zaslaných nabídek od společností TEWIKO systems s.r.o., STAVOCERM s.r.o. a Bonita 
Group Service s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost TEWIKO systems s.r.o., a to ve výši I 356 060 
Kč bez DPH. Nabízená cena nebyla jediným kritériem výběru. Komise při zhodnocení nabídek dále posoudila, 
zda nabídka této společnosti odpovídá zadání smlouvy z obce a všem detailům technické dokumentace. Dále 
zkontrolovala úplnost přiloženého výpisu z Obchodního rejstříku a výpisu ze Živnostenského rejstříku. Veškeré 
podklady uveřejněné v nabídce byly z tohoto hlediska uznány za bezchybné. Komise proto doporučuje zasedání 
zastupitelstva obce schválit nabídku společnosti TEWIKO systems s.r.o. 

Návrh usnesení č. 2a/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě provedeného výběrového řízení schvaluje výběr dodavatele na 
výstavbu work outu firmu TEWIKO systems s.r.o., a pověřuje starostu Jíloviště podpisem smlouvy 

Pro: Dlouhý, Malá, Petřík, Vorel, Rogner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/20/2021 byl schválen 5 hlasy. 

b) Vyhlášení VŘ na projektanta veřejného víceúčelového hřiště

Starosta navrhl k projednání a schválení výběru projektanta na víceúčelové hřiště s umělým vsakovacím 
povrchem. Po té, co nám na základě odvolání na Krajský úřad Středočeského kraje bylo zrušeno stavební 
povolení na všechny prvky sportoviště, žádáme o ně teď jednotlivě pro každé zařízení zvlášť. Žádost o stavební 
povolení na pumptrack je v běhu, na workout ho nepotřebujeme. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 31.5. 2021 

Návrh usnesení č. 2b/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo a vyhlášení VŘ na projektanta víceúčelového hřiště a 
pověřuje starostu obce Jíloviště administrací a podpisem smlouvy s vybraným projektantem. 

Pro: Dlouhý, Malá, Petřík, Vorel, Rogner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/20/2021 byl schválen 5 hlasy. 

c) Bezúplatné nabytí pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , parc.

číslo 192/29 v k.ú. Jíloviště o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

Návrh usnesení č. 2c/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatné nabytí pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových , parc. číslo 192/29 v k.ú. Jíloviště o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

Pro: Dlouhý, Malá, Petřík, Vorel, Rogner 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2c/20/2021 byl schválen 5 hlasy. 

6. Různé:: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.6.2021 a zasedání zastupitelstva 23.6.2021

7. Informace

- Informace koronavirus

Ke dni zasedání zastupitelů nebyl v obci nahlášen žádný případ nákazy koronavirem 

- Informace o stavbách

Byla dokončena výstavba kanalizace a vody Fr. Smolíka a byla dokončena ulice Zahradní 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 3 1.5. 2021 

5. Diskuse a dotazy občanů

Fatková - dotaz k možnosti propojení sportoviště s lesem pod sportovištěm, na cestu k vyhlídce kolem toho 
krbu a bazénu. Odpověděli jsme, že propojení je zachováno. 

Biermann - dotaz občanky zodpověděl starosta: 
obec reagovala a odpověděla na první dotaz občanky, na další, druhý dotaz odpoví v zákonem určené 
lhůtě od obdržení dotazu. 
obec rovněž poskytla v požadovaném termínu veškeré podklady k dotazům Ministerstva vnitra ČR 
týkajících se Obecně závazné vyhlášky k poplatkování odvozu odpadu v obci v roce 2021 
V. Dlouhý, M. Petřík a P. Rogner zodpověděli veškeré dotazy paní Hierman k principu zvoleného
způsobu poplatkování, tedy proč se obec rozhodla poplatkovat na základě zákona o odpadech. Dále
uvedli, že obec přes více jak 100 % zdražení této služby pro rok 2021 od dodavatele, nepřenesla tyto
vícenáklady v plné výši na občany, ale sama hradí z rozpočtu (již tak zkráceného na straně příjmů) cca 30
% navýšení. Dodavatel služby, společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., neposkytuje současný
volitelný svoz jak týdenní, tak jednou za 14 dní dle volby každého občana, ale pouze buď jednou za týden
nebo jednou za 14 dní. Vzhledem k velikosti objemu svozu za rok 2020 jsme nemohli zvolit variantu
jednou za 14 dní, protože tato by naprosto nepostačovala k řádnému úklidu odpadů v obci. Pro rok 2022
budou zastupitelé schvalovat novou vyhlášku o cenách svozu. Starosta dále informoval, že obec jedná o
možném zapojení do připravovaného společného podniku svozu odpadu pro obce mníšeckého regionu,
který by měl být cenově výhodnější než je tomu u současného dodavatele.

Zapsal: ROgner � 
Ověřili: 

Petřík � 

Vorel f'--

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 31.5.2021 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 20/2021 

Usnesení č. 2a/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě provedeného výběrového řízení schvaluje výběr dodavatele na 
výstavbu work outu firmu TEWIKO systems s.r.o., a pověřuje starostu Jíloviště podpisem smlouvy 

Usnesení č. 2b/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště projednalo a schválilo a vyhlášení VŘ na projektanta víceúčelového hřiště a 
pověřuje starostu obce Jíloviště administrací a podpisem smlouvy s vybraným projektantem. 

Usnesení č. 2c/20/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatné nabytí pozemku ve vlastnictví Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových , parc. číslo 192/29 v k.ú. Jíloviště o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 

I 

Strana I S 




