Zápis z XIX. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. září 2021 v Jílovicích
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Hosté:
Omluveni:

OÚ Jílovice
18:00 hod.
starostka Ing. Lucie Beránková
Josef Witzany, Václav Mejdrech

Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přítomno bylo 13 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
bylo usnášení schopné.
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Miroslav Zeman
Ing. Petra Mejdrechová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

zahájení, informace z Rady obce
Rozpočtové opatření č. 6
úprava cesty dle návrhu Mgr. Jiřího Bumby v Jiterní Vsi
žádost o vytvoření příjezdové cesty k pozemkům p.č. 190/4 a 1749 v k.ú. Jílovice
u Trhových Svinů
prodej traktoru Zetor Proxima
nákup nového traktoru
cenové nabídky na okna do přístavby hasičské garáže
cenová nabídka na vazníkovou konstrukci na přístavbu hasičské garáže – NEMA,
spol. s.r.o.
cenová nabídka na výměnu kotle v bytovém domě Kojákovice č.p. 84
žádosti o změnu Územního plánu Jílovice
upřesnění zavedení nového obecního systému odpadového hospodářství v obci
door to door
žádost o poskytnutí daru a přihláška základního člena spolku NAŠE ODPADKY,
z. s.
žádost o finanční příspěvek na Minifestival dechových hudeb v Kramolíně – MS
KYPA
žádost o dar – Hospicová péče sv. Kleofáše
úprava usnesení č. 293/2020 – posunutí plotu kvůli opravě humenní cesty v
Kojákovicích
žádosti o koupi pozemků
úprava zasedací místnosti OÚ Jílovice
informace z obce
závěr

K bodu 1)
Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 389/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Zemana a Ing. Petru
Mejdrechovou.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 2.
Hlasování o programu jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Nahradit bod číslo 17) prodej pozemků bodem úprava zasedací místnosti OÚ Jílovice.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 390/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje bod číslo 17) prodej pozemků nahradit bodem úprava zasedací
místnosti OÚ Jílovice.
Informace z jednání rady obce přednesl místostarosta obce.
Zastupitelé berou informace z jednání rady obce na vědomí.

K bodu 2)
Rozpočtové opatření č. 6.
Návrh usnesení:
Schválit Rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 391/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu.

K bodu 3)
Úprava cesty dle návrhu Mgr. Jiřího Bumby v Jiterní Vsi.
Návrh usnesení:
Neschválit úpravu cesty v Jiterní Vsi dle návrhu Mgr. Jiřího Bumby. Vynaložené náklady by
v poměru k tomu, co by obec touto akcí získala, byly neúměrně vysoké. Zatím ponecháme
stávající stav. Situace by se mohla vyřešit pomocí pozemkových úprav, nebo až se bude řešit
celá cesta.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 392/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje úpravu cesty v Jiterní Vsi dle návrhu Mgr. Jiřího Bumby.
Vynaložené náklady by v poměru k tomu, co by obec touto akcí získala, byly neúměrně
vysoké. Zatím ponecháme stávající stav. Situace by se mohla vyřešit pomocí pozemkových
úprav, nebo až se bude řešit celá cesta.

K bodu 4)
Žádost o vytvoření příjezdové cesty k pozemkům p.č. 190/4 a 1749 v k.ú. Jílovice u Trhových
Svinů. Žadatelka xxxxxxxxxxxxxx má v úmyslu koupit výše zmíněné pozemky, ke kterým
nevede obecní přístupová cesta. Koupě pozemků plně závisí na příjezdové cestě, která je nyní
možná pouze přes soukromé pozemky. Pro obec by tvorba cesty znamenala nutnost vykoupit
soukromé pozemky.
Návrh usnesení:
Neschválit vytvoření příjezdové cesty k pozemkům p.č. 190/4 a 1749 v k.ú. Jílovice u
Trhových Svinů. Pro obec by tvorba cesty znamenala nutnost vykoupit soukromé pozemky.
Tato cesta nemá zatím z pohledu obce dostatečný význam, abychom vynakládali energii a
finance na její vytvoření.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 393/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje vytvoření příjezdové cesty k pozemkům p.č. 190/4 a 1749
v k.ú. Jílovice u Trhových Svinů. Pro obec by tvorba cesty znamenala nutnost vykoupit
soukromé pozemky. Tato cesta nemá zatím z pohledu obce dostatečný význam, abychom
vynakládali energii a finance na její vytvoření.

K bodu 5)
Prodej traktoru Zetor Proxima. Traktor byl zakoupen do lesního hospodářství, ale neodpovídá
požadavkům obce.
Návrh usnesení:
Schválit zveřejnění nabídky prodeje traktoru Zetor Proxima obálkovou metodou. Pro
stanovení minimální ceny bude zpracován znalecký posudek.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 394/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění nabídky prodeje traktoru Zetor Proxima obálkovou
metodou. Pro stanovení minimální ceny bude zpracován znalecký posudek.

K bodu 6)
Nákup nového traktoru. Potřebujeme náhradu za traktor Zetor Proxima.
Návrh usnesení:
Schválit nákup nového traktoru do lesního hospodářství. Na dalším zasedání zastupitelstva
budou předloženy návrhy traktorů a cenové nabídky.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 395/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového traktoru. Na dalším zasedání zastupitelstva
budou předloženy návrhy traktorů a cenové nabídky.

K bodu 7)
Cenové nabídky na okna do přístavby hasičské garáže. Jedná se o 9 oken + 2 protipožární
okna a jedny dveře. Zatím byla zaslána pouze jedna cenová nabídka od firmy OKNOTHERM
spol. s.r.o., Linecká 377, 382 41 Kaplice, IČ: 46678352. Okna a dveře nabízí za cenu 103.065
Kč bez DPH a protipožární okna za cenu 89.860 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere nabídku firmy OKNOTHERM spol. s.r.o. na dodání oken a dveří do
přístavby hasičské garáže na vědomí a schvaluje poptání dalších nabídek od firem RI OKNA
a.s., MZ-PLASTOKNA s.r.o. a Stavebniny Atika. Výběr dodavatele provede dle zaslaných
nabídek rada obce.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 396/2021
Zastupitelstvo obce bere nabídku firmy OKNOTHERM spol. s.r.o. na dodání oken a dveří do
přístavby hasičské garáže na vědomí a schvaluje poptání dalších nabídek od firem RI OKNA
a.s., MZ-PLASTOKNA s.r.o. a Stavebniny Atika. Výběr dodavatele provede dle zaslaných
nabídek rada obce.

K bodu 8)
Cenová nabídka na vazníkovou konstrukci na přístavbu hasičské garáže – NEMA, spol. s.r.o.
Firma nabídla zhotovení vazníkové konstrukce za cenu 144.476 Kč s DPH a upřednostnění
zakázky.
Návrh usnesení:
Schválit cenovou nabídku na zhotovení vazníkové konstrukce na přístavbu hasičské garáže od
firmy NEMA, spol. s.r.o. za cenu 144.476 Kč s DPH.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 397/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zhotovení vazníkové konstrukce na
přístavbu hasičské garáže od firmy NEMA, spol. s.r.o. za cenu 144.476 Kč s DPH.

K bodu 9)
Cenová nabídka na výměnu kotle v bytovém domě Kojákovice č.p. 84. Firma Janeček, Třebeč
1, 373 12 Borovany, IČ: 28140931, podala cenovou nabídku ve výši 211.517 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Schválit cenovou nabídku na výměnu kotle v bytovém domě Kojákovice č.p. 84 od firmy
Janeček, Třebeč 1, 373 12 Borovany, IČ: 28140931, ve výši 211.517 Kč bez DPH.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 398/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na výměnu kotle v bytovém domě Kojákovice
č.p. 84 od firmy Janeček, Třebeč 1, 373 12 Borovany, IČ: 28140931, ve výši 211.517 Kč bez
DPH.

K bodu 10)
Žádosti o změnu Územního plánu Jílovice. V evidenci obce opět začínají přibývat žádosti o
změnu ÚP. V současné době je jich 7 od soukromých žadatelů a 2 změny by vzešly z potřeby
obce.
Návrh usnesení:
Schválit zahájení další změny ÚP Jílovice opět ve spolupráci s firmou SP STUDIO, s.r.o.,
Český Krumlov.
Hlasování o návrhu: pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 399/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení další změny ÚP Jílovice opět ve spolupráci s firmou
SP STUDIO, s.r.o., Český Krumlov.
19:30 odešel Stanislav Hadač, zasedání zastupitelstva dále probíhalo v počtu 12
zastupitelů.

K bodu 11)
Upřesnění zavedení nového obecního systému odpadového hospodářství v obci door to door.
Papír a plast bude sbírán pomocí 240 l nádob přímo od domu. Nádoby budou v první fázi
pronajaty od svozové společnosti Marius Pedersen a.s. a budeme čekat, zda se objeví dotace
na jejich nákup. Jedná se o Operační program životního prostředí, ale zatím není známo, kdy
bude dotace vypsána. V případě, že dotaci nezískáme, budou nádoby odkoupeny z rozpočtu
obce a jejich cena bude snížena o odpisy. Občanům budou nádoby zapůjčeny proti podpisu.
Toto opatření nám pomůže dosáhnout na zákonem stanovenou míru vytřídění odpadu. Svážet
se bude v režimu komunální odpad 1/14 dní, papír 1/měsíc, plast 1/měsíc.
Problematická místa:
Vlachnovice – Zkusíme zjistit, zda by bylo možné projíždět při svozu obcí a svážet odpad
přímo od domu.
Jiterní Ves – Zatím ponecháme stávající stav.
Nepomuk – Upravíme cestu tak, aby bylo možné projet okruh z Nepomuku podél lesa, okolo
Hořejších č.p. 2, Jirmusů č.p. 1 a dále okolo Králů č.p. 24 zpět na hlavní silnici. Díky tomu
bude možné svážet odpad přímo od domu i ve spodní části Nepomuku.
Podřezaný - Zatím ponecháme stávající stav.
Návrh usnesení:
Schválit sběr papíru a plastu pomocí 240 l nádob přímo od domu. Nádoby budou v první fázi
pronajaty od svozové společnosti Marius Pedersen a.s. a budeme čekat, zda se objeví dotace
na jejich nákup. Jedná se o Operační program životního prostředí, ale zatím není známo, kdy
bude dotace vypsána. V případě, že dotaci nezískáme, budou nádoby odkoupeny z rozpočtu
obce a jejich cena bude snížena o odpisy. Občanům budou nádoby zapůjčeny proti podpisu.
Toto opatření nám pomůže dosáhnout na zákonem stanovenou míru vytřídění odpadu. Svážet
se bude v režimu komunální odpad 1/14 dní, papír 1/měsíc, plast 1/měsíc.
Problematická místa:
Vlachnovice – Zkusíme zjistit, zda by bylo možné projíždět při svozu obcí a svážet odpad
přímo od domu.
Jiterní Ves – Zatím ponecháme stávající stav.
Nepomuk – Upravíme cestu tak, aby bylo možné projet okruh z Nepomuku podél lesa, okolo
Hořejších č.p. 2, Jirmusů č.p. 1 a dále okolo Králů č.p. 24 zpět na hlavní silnici. Díky tomu
bude možné svážet odpad přímo od domu i ve spodní části Nepomuku.
Podřezaný - Zatím ponecháme stávající stav.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 400/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje sběr papíru a plastu pomocí 240 l nádob přímo od domu.
Nádoby budou v první fázi pronajaty od svozové společnosti Marius Pedersen a.s. a budeme
čekat, zda se objeví dotace na jejich nákup. Jedná se o Operační program životního prostředí,
ale zatím není známo, kdy bude dotace vypsána. V případě, že dotaci nezískáme, budou
nádoby odkoupeny z rozpočtu obce a jejich cena bude snížena o odpisy. Občanům budou
nádoby zapůjčeny proti podpisu. Toto opatření nám pomůže dosáhnout na zákonem

stanovenou míru vytřídění odpadu. Svážet se bude v režimu komunální odpad 1/14 dní, papír
1/měsíc, plast 1/měsíc.
Problematická místa:
Vlachnovice – Zkusíme zjistit, zda by bylo možné projíždět při svozu obcí a svážet odpad
přímo od domu.
Jiterní Ves – Zatím ponecháme stávající stav.
Nepomuk – Upravíme cestu tak, aby bylo možné projet okruh z Nepomuku podél lesa, okolo
Hořejších č.p. 2, Jirmusů č.p. 1 a dále okolo Králů č.p. 24 zpět na hlavní silnici. Díky tomu
bude možné svážet odpad přímo od domu i ve spodní části Nepomuku.
Podřezaný - Zatím ponecháme stávající stav.

K bodu 12)
Žádost o poskytnutí daru a přihláška základního člena spolku NAŠE ODPADKY, z. s. Nový
spolek prozatím sdružuje 56 obcí, které spojuje stejný cíl – směřovat vývoj odpadového
hospodářství ČR ve prospěch obcí a měst. Spolek žádá o finanční dar ve výši 4.500 Kč na
financování činností spolku. Po přihlášení do spolku se platí členský příspěvek jedenkrát
ročně.
Návrh usnesení:
Neschválit poskytnutí daru a přihlášení se do spolku NAŠE ODPADKY, z. s. Obec již je
členem Svazu měst a obcí ČR, který dlouhodobě a usilovně prosazuje zájmy samospráv a
bojuje za zlepšení jejich pozice v rámci systému odpadového hospodářství.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 401/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí daru a přihlášení se do spolku NAŠE ODPADKY,
z. s. Obec již je členem Svazu měst a obcí ČR, který dlouhodobě a usilovně prosazuje zájmy
samospráv a bojuje za zlepšení jejich pozice v rámci systému odpadového hospodářství.

K bodu 13)
Žádost o finanční příspěvek na Minifestival dechových hudeb v Kramolíně – MS KYPA.
Spolek žádá o příspěvek 8.000 Kč. V případě schválení budou finanční prostředky řádně
vyúčtovány na základě předložených účetních dokladů.
Návrh usnesení:
Schválit čerpání ročního příspěvku 8.000 Kč MS Kypa na akci Minifestival dechových hudeb
v Kramolíně.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 402/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání ročního příspěvku 8.000 Kč MS Kypa na akci
Minifestival dechových hudeb v Kramolíně.

K bodu 14)
Žádost o dar – Hospicová péče sv. Kleofáše. Společnost působí v regionu Třeboňska a
Jindřichohradecka a žádá o příspěvek na činnost ve výši 14.000 Kč.
Návrh usnesení:
Schválit příspěvek na činnost v roce 2022 ve výši 6.000 Kč pro Hospicovou péči sv. Kleofáše,
o.p.s.

Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 403/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost v roce 2022 ve výši 6.000 Kč pro
Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s.

K bodu 15)
Úprava usnesení č. 293/2020 – posunutí plotu kvůli opravě humenní cesty v Kojákovicích.
Obec Jílovice nechala zpracovat GP nového pozemku p.č. 64/3, který vznikne oddělením části
p.č. st. 11 a p.č. 64/2 v k.ú. Kojákovice. Dle usnesení č. 293/2020 obec odkoupí nově vzniklý
pozemek a na své náklady zajistí posunutí plotu. Vlastník pozemku navrhuje úpravu usnesení
v tomto rozsahu: Nově vzniklý pozemek p.č. 64/3 v k.ú. Kojákovice bude darován obci. Obec
zajistí v šikmině zhotovení dvou sloupků včetně podezdívky, výplně shodné s již stávajícím
oplocením a navázání na stávající oplocení. Do mezery mezi sloupky vlastník pozemku dodá
a nainstaluje na své náklady křídlovou bránu. Obec zajistí na své náklady zpevnění plochy
k hranici vjezdu.
Návrh usnesení:
Schválit úpravu usnesení č. 293/2020 – posunutí plotu kvůli opravě humenní cesty
v Kojákovicích v tomto rozsahu: Nově vzniklý pozemek p.č. 64/3 v k.ú. Kojákovice bude
darován obci. Obec zajistí v šikmině zhotovení dvou sloupků včetně podezdívky, výplně
shodné s již stávajícím oplocením a navázání na stávající oplocení. Do mezery mezi sloupky
vlastník pozemku dodá a nainstaluje na své náklady křídlovou bránu. Obec zajistí na své
náklady zpevnění plochy k hranici vjezdu.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 404/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu usnesení č. 293/2020 – posunutí plotu kvůli opravě
humenní cesty v Kojákovicích v tomto rozsahu: Nově vzniklý pozemek p.č. 64/3 v k.ú.
Kojákovice bude darován obci. Obec zajistí v šikmině zhotovení dvou sloupků včetně
podezdívky, výplně shodné s již stávajícím oplocením a navázání na stávající oplocení. Do
mezery mezi sloupky vlastník pozemku dodá a nainstaluje na své náklady křídlovou bránu.
Obec zajistí na své náklady zpevnění plochy k hranici vjezdu.

K bodu 16)
Žádosti o koupi pozemků.
A) Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádá o odkoupení pozemku p.č. 47/7 o
velikosti 81 m2 v k.ú. Jílovice u T.S. Pozemek leží na vjezdu k nemovitosti č.p. 31.
Návrh usnesení:
Neschválit zveřejnění pozemku p.č. 47/7 o velikosti 81 m2 v k.ú. Jílovice u T.S.
k prodeji. Pozemek umožňuje příjezd k nemovitosti č.p. 31 a také boční příjezd
k nemovitosti č.p. 49. Prodej pozemku by mohl způsobit sousedský spor. Obec
Jílovice upozorňuje obyvatele nemovitosti č.p. 49, že nesmí blokovat příjezd k
nemovitosti č.p. 31
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 405/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění pozemku p.č. 47/7 o velikosti 81 m2 v k.ú.
Jílovice u T.S. k prodeji. Pozemek umožňuje příjezd k nemovitosti č.p. 31 a také boční
příjezd k nemovitosti č.p. 49. Prodej pozemku by mohl způsobit sousedský spor. Obec
Jílovice upozorňuje obyvatele nemovitosti č.p. 49, že nesmí blokovat příjezd k
nemovitosti č.p. 31
B) Upřesnění podmínek zveřejnění části pozemku p.č. 193/16 o velikosti 1.200 m2 v k.ú.
Jílovice u T.S. k prodeji. Zájemci o koupi pozemku se budou hlásit s popisem své
rodinné a bytové situace v termínu zveřejnění záměru. Podmínkou uzavření kupní
smlouvy bude:
1. akceptace zveřejněné kupní ceny, ke které bude připočteno DPH,
2. úhrada nákladů na znalecký posudek,
3. úhrada nákladů na zhotovení geometrického plánu,
4. úhrada správního poplatku Katastrálního úřadu.
Při výběru kupce se bude obec řídit dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
kdy obec pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb SVÝCH občanů, jde
především o uspokojování potřeby bydlení atd.
Kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena na 765 Kč/m2 plus 21% DPH.
Je potřeba vyřešit skutečnost, že pozemek je zahrnut v pachtovní smlouvě Josefa
Witzanyho.
Návrh usnesení:
Schválit upřesnění podmínek zveřejnění části pozemku p.č. 193/16 o velikosti 1.200
m2 v k.ú. Jílovice u T.S. k prodeji. Zájemci o koupi pozemku se budou hlásit
s popisem své rodinné a bytové situace v termínu zveřejnění záměru. Podmínkou
uzavření kupní smlouvy bude:
1. akceptace zveřejněné kupní ceny, ke které bude připočteno DPH,
2. úhrada nákladů na znalecký posudek,
3. úhrada nákladů na zhotovení geometrického plánu,
4. úhrada správního poplatku Katastrálního úřadu.
Při výběru kupce se bude obec řídit dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
kdy obec pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb SVÝCH občanů, jde
především o uspokojování potřeby bydlení atd.
Kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena na 765 Kč/m2 plus 21 % DPH.
Je potřeba vyřešit skutečnost, že pozemek je zahrnut v pachtovní smlouvě Josefa
Witzanyho.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 406/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje upřesnění podmínek zveřejnění části pozemku p.č.
193/16 o velikosti 1.200 m2 v k.ú. Jílovice u T.S. k prodeji. Zájemci o koupi pozemku
se budou hlásit s popisem své rodinné a bytové situace v termínu zveřejnění záměru.
Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude:
1. akceptace zveřejněné kupní ceny, ke které bude připočteno DPH,
2. úhrada nákladů na znalecký posudek,
3. úhrada nákladů na zhotovení geometrického plánu,
4. úhrada správního poplatku Katastrálního úřadu.

Při výběru kupce se bude obec řídit dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
kdy obec pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb SVÝCH občanů, jde
především o uspokojování potřeby bydlení atd.
Kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena na 765 Kč/m2 plus 21 % DPH.
Je potřeba vyřešit skutečnost, že pozemek je zahrnut v pachtovní smlouvě Josefa
Witzanyho.
C) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , nabízí obci ke
koupi část pozemku p.č. 111/20 v k.ú. Kramolín u Kojákovic, na kterém stojí pomník
padlým v 1. světové válce.
Návrh usnesení:
Schválit zpracování geometrického plánu na oddělení pozemku pod pomníkem na p.č.
111/20 v k.ú. Kramolín u Kojákovic a poté zpracování znaleckého posudku, kvůli
stanovení kupní ceny. Po akceptaci kupní ceny prodávajícím bude uzavřena kupní
smlouva.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 407/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování geometrického plánu na oddělení pozemku
pod pomníkem na p.č. 111/20 v k.ú. Kramolín u Kojákovic a poté zpracování
znaleckého posudku, kvůli stanovení kupní ceny. Po akceptaci kupní ceny
prodávajícím bude uzavřena kupní smlouva.
D) Opakovaná žádost o směnu pozemků v k.ú. Kramolín – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Paní xxxxxxxx zaslala znovu přehled pozemků nabízených ke směně. Jedná se o
pozemky p.č. 532/35, 532/36, 534/59, 534/62, 542/16 a 542/41 v k.ú. Kramolín u
Kojákovic. V případě zamítnutí směny žádá o projednání prodeje pozemků p.č.
527/131, 527/2, 527/167 v k.ú. Kramolín u Kojákovic. Záměrem je pozemky pouze
oplotit a chovat na nich malou zvěř a dobytek. Pozemky p.č. 527/131 a 527/2 jsou
součástí pachtovní smlouvy s Ing. Jiřím Podolákem a pozemek p.č. 527/167 je
propachtovaný Janu Filásovi.
Návrh usnesení:
Obec Jílovice nemá zájem o směnu ani prodej pozemků p.č. 527/131, 527/2, 527/167
v k.ú. Kramolín u Kojákovic a neschvaluje jejich zveřejnění k prodeji. Pozemky jsou
v současné době propachtované zemědělským podnikatelům.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 408/2021
Obec Jílovice nemá zájem o směnu ani prodej pozemků p.č. 527/131, 527/2, 527/167
v k.ú. Kramolín u Kojákovic a neschvaluje jejich zveřejnění k prodeji. Pozemky jsou
v současné době propachtované zemědělským podnikatelům.

K bodu 17)
Úprava zasedací místnosti OÚ Jílovice. Cenovou nabídku na úpravu zasedací místnosti zaslal
pan Trtílek. V ceně je zahrnuta demontáž ostění včetně likvidace, demontáž lina včetně
likvidace, montáž sádrokartonu včetně vaty, začištění zdí po instalaci rozvodů elektřiny,

oškrábání zdí, lepidlo, síť, štuk, bílení, podlaha (materiál do 500 Kč/m2), nivelace betonu,
manipulace s materiálem. Cena celkem za akci vychází na 265.915 Kč (neplátce DPH).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere cenovou nabídku na úpravu zasedací místnosti OÚ Jílovice ve výši
265.915 Kč (neplátce DPH) od pana Trtílka na vědomí. Úprava vyžaduje jasnou představu,
jak bude prostor finálně vypadat, takže je potřeba zajistit nejprve návrh a poté se pustit do
samotné realizace projektu. Dále prověříme možnosti čerpání dotace na tuto akci.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 409/2021
Zastupitelstvo obce bere cenovou nabídku na úpravu zasedací místnosti OÚ Jílovice ve výši
265.915 Kč (neplátce DPH) od pana Trtílka na vědomí. Úprava vyžaduje jasnou představu,
jak bude prostor finálně vypadat, takže je potřeba zajistit nejprve návrh a poté se pustit do
samotné realizace projektu. Dále prověříme možnosti čerpání dotace na tuto akci.

K bodu 18)
Informace z obce
- výroční zpráva 2020 ARCHA
- výroční zpráva 2020 Hospicová péče sv. Kleofáše
- informace ohledně tvorby návrhu veřejného prostoru Jílovice
Připomínky:
-

návrh restaurovat sochu z kapličky v Kojákovicích (nyní je v úschově u
paní Markové)
oprava VO v Lipnici označené lampy, v Kojákovicích na křižovatce od
Kramolína
na některých místech nefunguje rozhlas

K bodu 19)
Závěr: Zasedání zastupitelstva ukončeno 29.09.2021 ve 21:00 hodin.

Ing. Jiří Witzany
místostarosta

Zapsala:
Ing. Lucie Beránková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Miroslav Zeman

…………………

Ing. Petra Mejdrechová

…………………

