
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11.2021 

, , , , v v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Tři bratři, Jíloviště 
Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: V. Dlouhý, I .  Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: F. Andres, I. Hilgert, , P. Rogner, 
Hosté: 3 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

27/2021 
24.11.2021 
18.00 h 
18.35 h 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda- J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 27 /2021: Doubková, Vorel
- zapisovatel zápisu č. 27 /2021: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 27/2021

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení :

a. Cen vodného a stočného na rok 2022
b. Darovací smlouvy mezi obcí Jíloviště a HZS Řevnice, týkající se převodu osobního automobilu

pro účely IZS
c. Rozpočtového opatření č.5

d. Jednacího řádu zastupitelstva obce Jíloviště

e. Bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 1454/1 v obci a k.ú. Řevnice za účelem umístění kotce
pro zaběhnuté a nalezené psy na území obce Jíloviště

3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 18: pracovní
schůzka: 13.12.2021 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.12.2021 od 18 h.

4. Informace
a. Informace o stavbách
b. Informace o kulturních akcích

S. Diskuse a dotazy občanů
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11. 2021 
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 27/2021 

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 27/2021 byl schválen 6 hlasy. 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Ing. 
Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 271 odst. I zákona c. 
128/2000 Sb . o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 273 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 12.11.2021 do 
24.11.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2. Projednání a schválení

a) Ceny vodného a stočného pro rok 2022

Cena vodného, stočného a nájmu vyplynula z koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury, jelikož to byl závazný parametr nabídky. 
Růst cen pro vodné i stočné je způsoben nejen růstem nájemného, ale i zvýšením indexů vyhlašovaných 
Českým statistickým úřadem (index spotřebitelských cen, index cen el. energie, index cen průmyslových 
výrobců, index cen stavebních děl pitné a odpadní vody), které ovlivňují kalkulované položky. 
Snížení smluvně domluveného nájemného není podle Zásad Cenotvorby OPŽP možné, nájemné lze 
pouze navýšit. 

Cena vodného a stočného stoupne z 84,33 na 87,29, což je nárůst o 3,4 % proti roku 21, ale proti roku 
20 jen o 1,3 %, současně se zvýšením nájmu pro obec o 6, 7 %. 
Loňské snížení bylo díky snížení sazby DPH z 15 % na 10 % .. Na nájemném zaplatí VAK Beroun o 
41.tis obci více oproti minulému roku.

cena VS (Kč/m3 včetně DPH) 
2020 86,17 
2021 84,33 
2022 87,29 

Návrh usnesení č. 2a/27/2021 

nájem (tis. Kč) 
581 
610 
651 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2022 ve výši 87,29 Kč 
s DPH a výši nájemného za využití vodohospodářské infrastruktury ve výši 651 tis. Kč. 

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Zdržel se: O 
Proti: O 

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

Návrh usnesení č. 2a/27/2021 byl schválen 6 hlasy. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11. 2021 

b) Darovací smlouvy mezi obcí Jíloviště a HZS Stč kraje, týkající se převodu osobního automobilu pro
účely IZS

Dárce, jako organizační složka státu, zřízená zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má příslušnost hospodařit 
s majetkem státu, a to: 

Automobil osobní silniční do 1500 ccm HATCHBACK PEUGEOT 107, RZ: 7S6 9812, č. IM: 
10800091, nomenklatura: 081040150014 včetně příslušenství (trojúhelník, vesta reflexní, lékárna I., 
sada žárovek a pneu zimní+ disk - 4 ks), (dále jen „dar" nebo také „předmět daru"). 

Účetní hodnota (pořizovací cena) uvedeného předmětu daruje celkem 224 066,00 Kč (slovy: 
,,Dvěstědvacetčtyřitisícšedesátšest korun českých"). 

Pořizovací cena Automobil osobní silniční do 1500 ccm HATCHBACK PEUGEOT 107 1,0 kW, 
RZ: 7S6 9812 včetně příslušenství (dlouhodobého hmotného majetku) činí 224 066,00 Kč (slovy: 
„Dvěstědvacetčtyřitisícšedesátšest korun českých"), zůstatková cena činí po říjnovém odpisu 32 690,00 
Kč (slovy: ,,Třicetdvatisícšestsetdevadesát korun českých"), výše měsíčního odpisu činila 859,00 Kč 
(slovy: ,,Osmsetpadesátdevět korun českých"). 

Dárce na základě rozhodnutí náměstka krajského ředitele pro IZS a OŘ o trvalé nepotřebnosti předmětu 
daru ze dne 15. 11. 2021, č. j. HSKL-4612-2/2021-ÚE o bezúplatném převedení (zcizení) ve veřejném 
zájmu, touto darovací smlouvou daruje předmět daru obdarovanému. 

Starosta navrhuje dar přijmout. 

Návrh usnesení č. 2b/27/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Jíloviště a HZS 
Středočeského kraje, týkající se převodu osobního automobilu HATCHBACK PEUGEOT 107, 
RZ: 7S6 9812 včetně příslušenství pro účely IZS a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem 
smlouvy. 

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 

Pro: 6 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/27/2021 byl schválen 6 hlasy. 

c) Rozpočtového opatření č.5

Jedná se o přesun mezi paragrafy v rámci vypořádání výdajů obce. 

Návrh usnesení č. 2c/27/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č.5. 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11. 2021 
Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

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

Návrh usnesení č. 2c/27 /2021 byl schválen 6 hlasy. 

d) Jednacího řádu zastupitelstva obce Jíloviště

Jedná se o aktualizaci jednacího řádu z roku 2013. 

Návrh usnesení č. 2d/27/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště a zároveň ruší 
jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště schválený na 27. zasedání dne 27.6.2013. 

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

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

Návrh usnesení č. 2d/27/2021 byly schválen 6 hlasy. 

e) Bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 1454/1 v obci a k.ú. Řevnice za účelem umístění
kotce pro zaběhnuté a nalezené psy na území obce Jíloviště

Týká se dohody mezi obcí Řevnice a obcí Jíloviště ohledně zřízení kotce pro zaběhnuté psy. 

Zastupitelstvu je předkládána ke schválení bezplatná výpůjčka pozemku v areálu technických služeb
města Řevnice za účelem umístění kotce pro zaběhnuté a nalezené psy na území obce Jíloviště
řevnická městská policie zajišťuje v obci Jíloviště na základě veřejnoprávní smlouvy činnosti podle
zákona o obecní policii.
Kotec má rozměr 253 x 133 x 164 cm. Vypůjčena bude část pozemku parc.č. 1454/1 o rozměrech 2,6 x
1,4 m, tj. cca 3,6 m2

- viz. plánek v podkladech.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - a to na dobu trvání veřejnoprávní smlouvy o
zajištění činnosti podle zákona o obecní policii, ale se sjednanou výpovědní lhůtou 1 měsíc (smlouvu o
výpůjčce lze ukončit i dohodou).

Návrh usnesení č. 2e/27/2021 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1454/1 v obci a 
k.ú. Řevnice (areál řevnických technických služeb v ulici V Zátiší) o rozměrech 2,6 x 1,4 m, tj. cca
3,6 m2 (viz. plánek - příloha usnesení) od města Řevnice za účelem umístění kotce pro zaběhnuté
a nalezené psy na území obce Jíloviště.
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11.2021 

Pro: V. Dlouhý, I. Doubková, J. Malá, M. Petřík, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

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

Návrh usnesení č. 2e/27/2021 byly schválen 6 hlasy. 

3. Různé: Stanoveni termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 28: pracovní schůzka:
13.12.2021 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.12.2021 od 18 hod.

4. Informace

a. Informace o stavbách

Ukončena stavba work outu a pumtracku 
Probíhá stavební povolení na zklidnění dopravy ulice Pražská a Všenorská 
Byla podána žádost o stavební povolení na zavedení kanalizace do oblasti U Cihelny. 

b. Informace o kulturních akcích

- 27.11. výroba adventnich věnců
- 28.11. rozsvícení vánočního stromu

30.12. ohňostroj

5. Diskuse a dotazy občanů

Ověřili: 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27 /2021 dne 24.11. 2021 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 27/2021 

Usnesení č. 2a/27/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2022 ve výši 87,29 Kč 
s DPH a výši nájemného za využití vodohospodářské infrastruktury ve výši 651 tis. Kč. 

Usnesení č. 2b/27/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Jíloviště a HZS 
Středočeského kraje, týkající se převodu osobního automobilu HATCHBACK PEUGEOT 107, 
RZ: 7S6 9812 včetně příslušenství pro účely IZS a pověřuje starostu obce Jílovišti podpisem 
smlouvy. 

Usnesení č. 2c/27 /2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č.5. 

Usnesení č. 2d/27/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště a zároveň ruší 
jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště schválený na 27. zasedání dne 27.6.2013. 

Usnesení č. 2e/27/2021 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1454/1 v obci a 
k.ú. Řevnice (areál řevnických technických služeb v ulici V Zátiší) o rozměrech 2,6 x 1,4 m, tj. cca
3,6 m2 (viz. plánek - příloha usnesení) od města Řevnice za účelem umístění kotce pro zaběhnuté
a nalezené psy na území obce Jíloviště.

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 
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