
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 1/2022 dne 18.1 O. 2022

, , , , v v 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace Pod lesem, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

1/2022 
18.10.2022 
18.05 h 
18.35 h 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Réigner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluvení: 
Hosté: 1 občan 

PROGRAM: 

1) Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
2) Projednání a schválení :

a) Návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO, ověřovatelů zápisu
(§ 95 odst. I zákona o obcích) č. 1/2022, zapisovatele zápisu č. 1/2022, programu zasedání ZO
Jíloviště č. 1/2022

b) Volba starosty a místostarosty - určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) Volba starosty a volba místostarosty
e) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva(§ 72 zákona o obcích)
f) Návrhy a diskuse na zřízení jednotlivých výborů, zřizovaných zastupitelstvem obce
g) Zřízení finančního výboru

a. určení počtu členů finančního výboru
b. volba předsedy finančního výboru
c. volba členů finančního výboru

h) Zřízení kontrolního výboru
a. určení počtu členů kontrolního výboru
b. volba předsedy kontrolního výboru
c. volba členů kontrolního výboru

i) Zřízení mediálního výboru
a. určení počtu členů mediálního výboru
b. volba předsedy mediálního výboru
c. volba členů mediálního výboru

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 2: pracovní schůzka:
25.10.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 26.10.2022 od 18 h.

4) Informace

a. Podpis etického kodexu zastupitele
b. Velkoobjemové kontejnery
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 1/2022 dne 18.1 O. 2022 
c. Rozsvěcení vánočního stromu

5) Diskuse a dotazy občanů

I) Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním 
starostou obce Ing. Vladimírem Dlouhým (dále jen "předsedající"). 
Před zahájením zasedaní byly všem členům zastupitelstva obce (při prezenci) zkontrolovány předsedajícím 
občanské průkazy a osvědčeni o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. I zákona c. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podaní 
návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. I zákona o obcích. Návrh programu 
ustavující schůze zasedání zastupitelstva byl na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněn v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 do 18.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce". 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členu zastupitelstva (příloha I) konstatoval, že přítomno je všech 
9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta požádal občany, aby uvedli své jméno a vyjádřili souhlas nebo zamítnutí s jeho uveřejněním v zápise ze 
zasedání v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Videozáznam nebyl pořizován. 

Složení a podepsání slibu členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 79 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s 
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona c. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že zastupitelka paní Jana Malá přečetla slib stanovený v § 79 odst. 2 zákona o obcích: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v 
zájmu obce Jíloviště a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a všichni přítomní členové 
zastupitelstva složili slib pronesením slova „Slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný 
přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
Dosavadní starosta V. Dlouhý poděkoval pí. Ivaně Doubkové za práci v minulém obecním zastupitelstvu. 

a) Projednání a schválení: návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům
zasedání ZO, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) č. 1/2022, zapisovatele zápisu č.
1/2022, programu zasedání ZO Jíloviště č. 1/2022

Zasedání předsedal V. Dlouhý, který předložil návrh: 
- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda a
jediný člen - Petr Rogner
- ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. I zákona o obcích) č. 1/2022: Vorel, Petřík
- zapisovatel zápisu č. 1/2022: Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště č. 1/2022

Návrh nsnesení č. 2a/1/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako jediného člena návrhové komise Petra Riignera, ověřovatele 
zápisu J. Vorla a M. Petříka, zapisovatele zápisu P. Sporera a program zasedání 1/2022. 
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Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Riigner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: 

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/1/2022 byl schválen 9 hlasy. 

b) Volba starosty a místostarosty - určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění(§ 71 zákona o obcích)

Pan Petr Rčigner navrhl, aby funkce starosty byla neuvolněná a funkce místostarosty uvolněná. 

Návrh usnesení č. 2b/1/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění - funkce starosty bude neuvolněná a funkce místostarosty uvolněná. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/1/2022 byl schválen 9 hlasy. 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Pan Petr Rčigner navrhl veřejné hlasovaní. 

Návrh usnesení č. 2c/1/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje veřejné hlasování pro volbu starosty a místostarosty. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2c/l/2022 byl schválen 9 hlasy. 

d) Volba starosty a volba místostarosty

Pan Petr Rčigner předložil návrh na obsazení funkce starosty obce panem Vladimírem Dlouhým a funkci 
místo starostky paní Jano u Malou. 
Před hlasováním byli oba kandidáti vyzváni, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí. 
K nominaci se mohli vyjádřit zastupitelé i občané, nikdo se nevyjádřil. 
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Pan Vladimír Dlouhý a paní Jana Malá souhlasí s nominací na funkci starosty a místostarostky obce. 

Návrh usnesení č. 2da/l/2022 

Starostou obce Jíloviště byl zvolen pan Vladimír Dlouhý. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení č. 2da/l/2022 byl schválen 8 hlasy. 

Návrh usnesení č. 2db/1/2022 

Místostarostkou obce Jíloviště byla zvolena paní Jana Malá. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení č. 2db/l/2022 byl schválen 8 hlasy. 

e) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva(§ 72 zákona o obcích)

P. Rogner předložil návrh k odsouhlasení měsíční odměny pro zastupitele, kteří budou vykonávat funkce

předsedů a členů výborů, rovněž předložil návrh na odměnu neuvolněného starosty obce.

Návrh usnesení č. 2e/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje s platností od 18.10.2022, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění měsíční 
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru: 3.245,- Kč, člena 
výboru: 2.704,- Kč, neuvolněného starosty: 32.451,- Kč. 
V souladu s §74 odst. 3 zákona o obcích zastupitelstvo stanovuje, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon té funkce, za 
níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2e/l/2022 byl schválen 9 hlasy. 
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t) Návrhy a diskuse na zřízení jednotlivých výborů, zřízovaných zastupitelstvem obce

Starosta navrhl zřízení výborů: kontrolního, finančního a mediálního. 

Návrh usnesení č. 2f/1/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zřízení výborů: kontrolního, finančního a mediálního. 

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

Výsledek hlasování: 

Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2f/l/2022 byl schválen 9 hlasy. 

g) Určení počtu členů fmančního výboru, volba předsedy finančního výboru, volba členů
finančního výboru

Starosta obce přednesl návrh na zřízení finančního výboru v počtu 3 členů ve složení: 

Finanční výbor - P. Rogner, I. Hilgert, z. Jochová. Za předsedu navrhuje P. Rognera. 

Návrh usnesení č. 2g/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tříčlenný finanční výbor ve složení: P. Riigner, I. Hilgert, 
Z.Jochová, předsedou výboru schvaluje P. Riignera.

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

Výsledek hlasování: 

Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení č. 2g/l/2022 byl schválen 8 hlasy. 

h) Zřízení kontrolního výboru, určení počtu členů kontrolního výboru, volba předsedy
kontrolního výboru, volba členů kontrolního výboru

P. Rogner přednesl návrh na zřízení kontrolního výboru v počtu 3 členů ve složení:
Kontrolní výbor - M. Petřík, R. Moureček, S. Baudyš. Za předsedu navrhuje M. Petříka.

Návrh usnesení č. 2h/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tříčlenný kontrolní výbor ve složení: 
M. Petřík, R. Moureček, S. Baudyš, předsedou výboru schvaluje M. Petříka.
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Pro: F. Andres, V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Riigner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: M. Petřík 

Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: O Zdrželi se: 1 

Návrh usnesení č. 2h/1/2022 byl schválen 8 hlasy. 

i) Zřízení mediálního výboru, určení počtu členů mediálního výboru, volba předsedy mediálního
výboru, volba členů mediálního výboru

P. Réigner přednesl návrh na zřízení mediálního výboru v počtu 4 členů ve složení:

Mediální výbor-J. Vorel, L. Fatková, P. Sporer, F. Andres. Za předsedu navrhuje J. V orla. 

Návrh usnesení č. 2i/1/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje čtyřčlenný mediální výbor ve složení: F. Andres, 
L. Fatková, P. Sporer, J. Vorel, předsedou výboru schvaluje J. Vorla.

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

Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2i/1/2022 byl schválen 9 hlasy. 

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 2: pracovní schůzka:
25.10.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 26.10.2022 od 18 h. 

4) Informace

a. Podpis etického kodexu zastupitele

Starosta obce Ing. V .  Dlouhý vyzval členy zastupitelstva obce Jíloviště, aby podepsali etický kodex 
zastupitele. Jeho dobrovolným podepsáním stvrzují zvolení zastupitelé své chování vycházející ze 
zákona. Starosta obce Ing. V .  Dlouhý upozornil na skutečnost, že k doporučení o odstoupení 
zastupitele je potřeba 6 hlasů. Podepsaný Etický kodex zastupitele obce Jíloviště bude také zveřejněn 
na webu obce. 

b. Velkoobjemové kontejnery

Ve dnech 28 -30.10.22 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na obvyklých místech, 29.10.22 
mezi 8:30 -10:30 sběr nebezpečného odpadu u hasičárny, poslední svoz bio odpadu 22.11.18 

c. Rozsvěcení vánočního stromu
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Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 1. adventní neděli, tj. 27 .11. od 17 hod. před hasičárnou. 

5) Diskuse a dotazy občanů

Zapsal: Petr Sporer 

Ověřili: Miroslav Petřík 

Jan Vorel 

V ladimír Dlouhý 
starosta obce 

Přílohy č. l Program ustavující schůze 

č.2. Prezenční listina 

č.3. Slib zastupitelů obce 
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. I /2022 dne 18.1 O. 2022 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 1/2022 

Usnesení č. 2a/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako jediného člena návrhové komise Petra Rognera, ověřovatele 

zápisu J. Vorla a M. Petříka, zapisovatele zápisu P. Sporera a program zasedání 1/2022. 

Usnesení č. 2b/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění - funkce starosty bude neuvolněná a funkce místostarosty uvolněná. 

Usnesení č. 2c/l/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje veřejné hlasování pro volbu starosty a místostarosty. 

Usnesení č. 2da/1/2022 
Starostou obce Jíloviště byl zvolen pan Vladimír Dlouhý. 

Usnesení č. 2db/1/2022 
Místostarostkou obce Jíloviště byla zvolena paní Jana Malá. 

Usnesení č. 2e/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje s platností od 18.10.2022, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích a dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění měsíční 
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru: 3.245,- Kč, člena 
výboru: 2.704,- Kč, neuvolněného starosty: 32.451,- Kč. 
V souladu s §74 odst. 3 zákona o obcích zastupitelstvo stanovuje, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon té funkce, za 
níž mu podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

Usnesení č. 2f/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zřízení výborů: kontrolního, finančního, mediálního 

Usnesení č. 2g/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tříčlenný finanční výbor ve složení: P. Rogner, I. Hilgert, 
Z.Jochová, předsedou výboru schvaluje P. Rognera.

Usnesení č. 2h/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tříčlenný kontrolní výbor ve složení: 
M. Petřík, R. Moureček, S. Baudyš, předsedou výboru schvaluje M. Petříka.

Usnesení č. 2i/1/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje čtyřčlenný mediální výbor ve složení: F. Andres, 
L. Fatková, P. Sporer, J. Vorel, předsedou výboru schvaluje J. Vorla.

/�'. 

Vladimír DlouL..,._--t-<--4-...\.--1-
starosta obce 
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