
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 4/2023 dne 1.2. 2023 
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ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 

Restaurace Restovna, Jíloviště 
Číslo: 

Přítomni: V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, P. Sporer, J. Vorel 
Omluveni: F. Andres, I. Hilgert, Z. Jochová, M. Petřík, 
Hosté: ---

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

4/2023 
1.2.2023 
18.25 h 
18:50 h 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 4/2023: Vorel, Rogner
- zapisovatel zápisu č. 4/2023: P. Sporer
- programu zasedání ZO Jíloviště 4/2023

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení :

a) Schválení výroční zprávy o poskytnutých informacích v roce 2022, včetně informací dle § 16
zákona č. 106/1999 Sb zák. a souvisejících předpisů

b) Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Středočeského
kraje

c) Zásad pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady se společností

Brdská odpadářská společnost
e) Pověření fyzické osoby zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu obce Jíloviště

3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023

4. Seznámení: - s RO 6/2022
- se smlouvou na vedení účetnictví obce

5. Informace:

- Informace o pořádání Obecního bálu
- Informace o HBH

6. Diskuse a dotazy občanů
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Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 4/2023 dne 1.2. 2023 

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 4/2023 

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

Program zasedání ZO Jíloviště č. 4/2023 byl schválen S hlasy. 

1 .  Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:25 hodin starostou 
obec Ing. Vladimírem Dlouhým ( dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 41 odst. I 
zákona c .  14/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Informace podle § 43 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 
24.1.2023 do 1.2.2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Schválení výroční zprávy o poskytnutých informacích v roce 2022, včetně informací dle § 16
zákona č. 106/1999 Sb zák.

Starosta seznámil přítomné se zprávou o poskytnutých informacích v roce 2022. Výroční zpráva byla 
vyvěšena na ÚD v zákonné lhůtě. 

Návrh usnesení č. 2a/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výroční zprávu o poskytnutých informacích v roce 2022, 
včetně informací dle§ 16 zákona č. 106/1999 Sb. zák. 

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

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

Návrh usnesení č. 2a/4/2023 byl schválen S hlasy. 

b) Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Středočeského
kraje

Středočeský kraj vytváří v rámci projektu DTM SČK Digitální technickou mapu Středočeského kraje 
jako součást Digitální mapy veřejné správy a za tímto účelem uzavírá s vybranými obcemi 
Středočeského kraje smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM SČK. Cílem 
Středočeského kraje a obcí Středočeského kraje je zavedení systému k vytvoření a udržování DTM SČK 
v aktuálním stavu. 
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Předmětem této smlouvy je zejména závazek Obce poskytnout Kraji data o DI a TI jako podklad pro 
tvorbu DTM SČK a závazek Kraje poskytnout Obci data DTM SČK na území Obce pro případnou 
potřebu tvorby DTMO. 
Obec poskytne SK součinnost a není spojená s žádnými finančními nároky ze strany Kraje 

Návrh usnesení č. 2b/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podpis smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Středočeského kraje. 

Pro: F V. Dlouhý, J. Malá, P. Réigner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

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

Návrh usnesení č. 2b/4/2023 byl schválen S hlasy. 

c) Zásad pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad

zastupitelé projednali zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad. Známka 
na nádobu bude poskytnuta plátci poplatku za komunální odpad, který splní následující podmínky: 

a) v souladu s aktuálně platnou vyhláškou obce uhradí ve správné výši řádně poplatek za komunální
odpad,

b) v nemovitosti, kde jsou trvale hlášeni více jak čtyři poplatníci je poskytnuta známka na dvě
nádoby.

c) známka na nádoby na směsný komunální odpad není převoditelná na jinou osobu nebo
nemovitost.

Kompletní znění zásad je uvedeno na webu obce Jíloviště 

Návrh usnesení č. 2c/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný 
komunální odpad na základě úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v obci Jíloviště. 

Pro: V. Dlouhý, J. Malá, P. Réigner, P. Sporer, J. Vorel 
Proti: O 
Zdržel se: O 

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

Návrh usnesení č. 2c/4/2023 byl schválen S hlasy. 
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d) Dodatek č. I ke smlouvě na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady se společností

Brdská odpadářská společnost (BOS)

Na základě schválení dodatku členskou schůzí Dobrovolného spolku obcí (DSO) doporučuje starosta ke 
schválení dodatek č. l s BOS, který se týká 2 bodů: 
- Provozovatel vystaví Objednateli za uplynulý kalendářní rok vyúčtování k uhrazení skutečně
vynaložených Nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu (dále SKO). V případě, že při
likvidaci SKO dle této Smlouvy překročí množství zlikvidovaného SKO za příslušný kalendářní rok
limit pro uplatnění třídící slevy dle § 157 zákona o odpadech stanovený přílohou č. 12 zákona o
odpadech, je Objednatel povinen na základě faktury vystavené Provozovatelem uhradit Provozovateli
částku ve výši rozdílu poplatku za uložení odpadů na skládku s třídící slevou oproti poplatku za uložení
odpadů bez třídící slevy, a to za každou tunu SKO zlikvidovaného nad rámec tohoto limitu. K úhradě
částky dle předchozí věty vystaví Provozovatel zvláštní fakturu."
Jelikož BOS začala svážet odpad z Jíloviště od 1.1.2023, uplatní se případně tento dodatek poprvé
v roce 2024. Je v zájmu všech obyvatel obce věnovat maximální pozornost třídění odpadu, protože
pokud skutečná částka za svoz a likvidaci odpadu výrazněji převýší částku plánovanou v rozpočtu obce,
bude obec nucena v dalším roce navýšit poplatky za svoz a likvidaci odpadu.

Návrh usnesení č. Zd/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě na sběr, přepravu a nakládání s 
komunálními odpady ze dne 12.7.2022 a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem dodatku. 

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

Výsledek hlasování: 

Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. Zd/4/2023 byl schválen 5 hlasy. 

e) Pověření fyzické osoby zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu (ZOUP) obce
Jíloviště

Důvodová zpráva: 
Obec Jíloviště má pro své správním území platný územní plán Jíloviště, který nabyl účinnosti dne 22. 9. 
2015. Podle ustanovení§ 55 odst. (I) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let 
po vydání územního plánu zprávu o jeho uplatňování (ZOUP). Aktuálně obec obdržela k vyjádření po 
předchozí urgenci rozpracovaný návrh ZOUP zpracovaný MěÚ Černošice na základě usnesení ZO dne 
13. 2. 2019. Obec navrhuje revokovat (zrušit) usnesení ze dne 13. 2. 2019 a rozhodnout o pořízení
ZOUP prostřednictvím zdejšího obecního úřadu, a to při zajištění kvalifikačních požadavků pro výkon
územně plánovací činnosti p. Z. Klenorovou. Po revokaci usnesení bude obec v reakci na ZOUP od
MěÚ Černošice informovat tento MěÚ o tom, že ZOUP bude pořizovat prostřednictvím svého obecního
úřadu.
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Návrh usnesení č. 2e/4/2023 

a) Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s ust. § 6 odst. 6 schvaluje žádost obce o pořízení zprávy o
uplatňování územního plánu Jíloviště za uplynulé období podle § 6 odst. 2 stavebního zákona
prostřednictvím fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky podle § 24 stavebního zákona.
Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude paní RNDr. Jana Malá, místostarostka
obce.

b) Zastupitelstvo obce Jíloviště ruší usnesení ze dne 13.2.2019 č. 2g/3/2019 a rozhodlo o pořízení
ZOUP prostřednictvím zdejšího obecního úřadu, a to při zajištění kvalifikačních požadavků pro
výkon územně plánovací činnosti p. Z. Klenorovou. Po revokaci usnesení bude obec v reakci na
ZOUP od MěÚ Černošice, jej informovat o tom, že ZOUP bude pořizovat prostřednictvím svého
úřadu.

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

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

Návrh usnesení č. 2e/4/2023 byl schválen S hlasy. 

4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023

4. Seznámení: - s RO 6/2022
- se smlouvou na vedení účetnictví obce

S. Informace:
- Informace o pořádání Obecního bálu

- Informace o Hrách bez hranic

6. Diskuse a dotazy občanů

Zapsal: Petr Sporer 

Ověřili: ř- � 

Vladimír Dlouhý 

starosta obce 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 4/2023 

Usnesení č. 2a/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výroční zprávu o poskytnutých informacích v roce 2022, 
včetně informací dle§ 16 zákona č. 106/1999 Sb. zák. 

Usnesení č. 2b/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podpis smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 
správě Digitální technické mapy Středočeského kraje. 

Usnesení č. 2c/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný 
komunální odpad na základě úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v obci Jíloviště. 

Usnesení č. 2d/4/2023 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě na sběr, přepravu a nakládání s 
komunálními odpady ze dne 12.7.2022 a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem dodatku. 

Usnesení č. 2e/4/2023 

a) Zastupitelstvo obce Jíloviště v souladu s ust. § 6 odst. 6 schvaluje žádost obce o pořízení
zprávy o uplatňování územního plánu Jíloviště za uplynulé období podle § 6 odst. 2 stavebního
zákona prostřednictvím fyzické osoby splňující kvalifikační požadavky podle § 24 stavebního
zákona.
Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude paní RNDr. Jana Malá,
místostarostka obce.
b) Zastupitelstvo obce Jíloviště ruší usnesení ze dne 13. 2. 2019 č. 2g/3/2019 a rozhodlo o pořízení
ZOUP prostřednictvím zdejšího obecního úřadu, a to při zajištění kvalifikačních požadavků pro
výkon územně plánovací činnosti p. Z. Klenorovou. Po revokaci usnesení bude obec v reakci na
ZOUP od MěÚ Černošice, jej informovat o tom, že ZOUP bude pořizovat prostřednictvím svého
úřadu.

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 

\ 
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