
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č .  23/2021 dne 26.7.2021 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ 
Restaurace Pod lesem, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: F. Andres (část.), V. Dlouhý, I. Hilgert, J. Malá, P. Rčigner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: I Doubková, M. Petřík 
Hosté: 2 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

23/2021 
26.7.2021 
17:00 h 
17:30 h 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda -J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 23/2021: Rčigner, Vorel
- zapisovatel zápisu č. 23/2021: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 23/2021

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) V ýběru dodavatele na výstavbu work outu na základě opakovaného výběrového řízení a doporučení
hodnotící komise

b) Podání žádosti o dotaci NSA21 - KABINA 2021, vyhlášená Národní sportovní agenturou

3) Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021

4) Informace

a) Informace o stavbách
b) Informace z obce

5) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 23/2021 

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

Program zasedání ZO Jíloviště č. 23/2021 byl schválen 6 hlasy. 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Ing. 
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající"). 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 23/2021 dne 26.7.2021 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby bylo v souladu s § 231 odst. 1 zákona c. 
238/2300 Sb o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 233 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.7.2021 do 
27.7.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Výběrn dodavatele na výstavbn work ontn na základě opakovaného výběrového řízení a dopornčení
hodnotící komise

Hodnotící komise pro výběr dodavatele se sešla dne 23. 7. 2021 v 9:30 ve složení: Jana Malá (předsedkyně 
komise), Vladimír Dlouhý a František Andres (členové komise). 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 612 963 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. 
Cena je vyšší oproti prvnímu VŘ z důvodu rostoucích cen stavebních materiálu a prací a zahrnutí ostatních 
rozpočtových nákladů do poptávkového řízení, které by se stalo předmětem víceprací. Spoluúčast obce při 
předpokládaných nákladech cca 2 mil. Kč je cca 700 tis.Kč. 

Návrh nsnesení č. 2a/23/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě provedeného výběrového řízení schvalnje výběr dodavatele na 
výstavbn work ontn - firmn TEWIKO systems s.r.o. za cenu 1 612 963,- Kč bez DPH a pověřuje starostn 
Jíloviště podpisem smlonvy. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: · O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/23/2021 byl schválen 6 hlasy. 

b) Vyhlášení Podání žádosti o dotaci NSA21 - KABINA 2021, vyhlášená Národní sportovní agenturou

TJ Jíloviště požádalo obec jako pronajímatele a vlastníka fotbalového hřiště o podání žádosti o dotaci na 
rekonstrukci (technické zhodnocení) osvětlení hřiště, jelikož většina zápasů se na podzim přesune do pozdních 

odpoledních hodin a navíc v podmínkách soutěže Kraj A, je kvalitní osvětlení podmínkou regulérnosti zápasů 
Dotace je primárně určena pro TJ obcí. Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu 

rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím: 
a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich

zázemí, 

b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 23/2021 dne 26.7.2021 
c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
V tomto případě je žadatelem obec - potom je stanovena spoluúčast následovně:
a. v plné výši min. 20 % z celkových způsobilých výdajů obec

b. min. I O % z celkových způsobilých výdajů obec + zbytkem se může podílet kraj

Spoluúčast zaplatí obec, TJ Jíloviště pak tuto částku převede obci ze svých zdrojů. 

Návrh usnesení č. 2b/23/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání dotace v rámci VÝZVY č. 8/2021 Kabina 2021 
PROGRAM č. 162 51 - ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ - Kabina 2021-2025 na 
rekonstrukci osvětlení fotbalového hřiště, souhlasí se spolufinancováním případně obdržení dotace a 
pověřuje starostu obce Jíloviště administrací podání této dotace. 

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. 2b/19/2021 byl schválen 7 hlasy. 

3. Různé:: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.21 a zasedání zastupitelstva 18.8.2021

4. Informace

- Informace o stavbách

Začala rekonstrukce komunikace Na Hájensku I, ukončení předpokládáme do konce října. Byl již odstraněn 
asfaltový povrch, vyzískaný materiál bude použit k opravě místních komunikací. 

- Informace z obce

Byla uzavřena smlouva na projekt tlakové kanalizace v oblasti U Cihelny. Předpokládaná realizace na jaře 2022. 
Na nákladech na projekt - cca. 230 000 Kč - se podílí rodina Škodových. 

Starosta poděkoval paní Fatkové za doplnění záznamů z let 2019 - 2020 do obecní kroniky. 

Příští rok bude vycházet již 30. ročník časopisu Zvonice, oslovíme p. Hrabu o návrh nové vizuální podoby při této 
příležitosti. 

5.8. nastane větší odstávka elektřiny, podrobnosti budou na webu. 
12.9. chystáme vítání občánků 

5. Diskuse a dotazy občanů
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Zapsal: Sporer 

Ověřili: Rogner 

Vorel 

starosta obce 

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 23/2021 dne 26.7.2021 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 23/2021 

Usnesení č. 2a/23/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě provedeného výběrového řízení schvaluje výběr dodavatele na 
výstavbu work outu - firmu TEWIKO systems s.r.o. za cenu 1 612 963,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2b/23/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání dotace v rámci VÝZVY č. 8/2021 Kabina 2021 
PROGRAM č. 162 51 - ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ - Kabina 2021-2025 na 
rekonstrukci osvětlení fotbalového hřiště, souhlasí se spolufinancováním případně obdržení dotace a 
pověřuje starostu obce Jíloviště administrací podání této dotace. 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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