Zápis z XX. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 24. listopadu 2021
v Jílovicích
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Hosté:
Omluveni:

OÚ Jílovice
18:00 hod.
místostarosta Ing. Jiří Witzany
Petra Panská
Ing. Lucie Beránková, Ing. Martina Šafránková Králová, Ing. Miroslav
Zeman, Stanislav Hadač

Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přítomno bylo 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
bylo usnášení schopné.
Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán Král
Milan Řežáb

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

zahájení, informace z Rady obce
návrh rozpočtu obce na rok 2022
návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 až 2024
rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2024
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jílovice
dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Program obnovy venkova – plán Obce Jílovice na období od 2022 do 2030
vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR – Úpravy veřejného prostranství v Lipnici
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR – Obnova spolkové budovy v Lipnici a nákup
vybavení do klubovny v Kojákovicích
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem "Multifunkční hřiště Jílovice“
na Ministerstvo pro místní rozvoj
podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem "Oprava komunikace
v Kojákovicích, k.ú. Kojákovice" na Ministerstvo pro místní rozvoj
výběrové řízení na nákup traktoru pro lesní hospodářství
žádost o změnu Územního plánu Jílovice
žádost o směnu pozemků ve vlastnictví obce
žádost o koupi pozemku
prodej pozemků
nabídka zajištění 100 % dotace a realizace výsadby listnatých stromů v obci
Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Olešnice
Rozpočtové opatření č. 8
Smlouva o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku do majetku Obce Jílovice
nabídka projektových prací na zpracování vstupní analýzy žádostí o změnu ÚP Jílovice
informace z obce
závěr

K bodu 1)
Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 410/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Štěpána Krále a pana Milana Řežába.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Hlasování o programu jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Přidat do programu bod číslo 20) Rozpočtové opatření č. 8, bod číslo 21) Smlouva o
bezúplatném převodu vodohospodářského majetku do majetku Obce Jílovice, bod číslo 22)
nabídka projektových prací na zpracování vstupní analýzy žádostí o změnu ÚP Jílovice a
posunout zbylé body. Dále schválit úpravu názvu projektu v bodě č. 11) „Multifunkční hřiště
Jílovice“ na „Víceúčelové sportovní hřiště v Jílovicích“.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 411/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje přidat do programu bod číslo 20) Rozpočtové opatření č. 8, bod
číslo 21) Smlouva o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku do majetku Obce
Jílovice, bod číslo 22) nabídka projektových prací na zpracování vstupní analýzy žádostí o
změnu ÚP Jílovice a posunout zbylé body. Dále schvaluje úpravu názvu projektu v bodě č.
11) „Multifunkční hřiště Jílovice“ na „Víceúčelové sportovní hřiště v Jílovicích“.
Informace z jednání rady obce přednesl místostarosta obce.
Zastupitelé berou informace z jednání rady obce na vědomí.

K bodu 2)
Návrh rozpočtu obce na rok 2022. Přítomné s návrhem rozpočtu seznámila hlavní účetní obce
Petra Panská.
Návrh usnesení:
Schválit zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 na úřední desce obce od 25. 11. do 15. 12.
2021.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 412/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 na úřední desce obce
od 25. 11. do 15. 12. 2021.

K bodu 3)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 až 2024. Přítomné s návrhem
střednědobého rozpočtu seznámila hlavní účetní obce Petra Panská.
Návrh usnesení:
Schválit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 až 2024 na
úřední desce obce od 25. 11. do 15. 12. 2021.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 413/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na
období 2023 až 2024 na úřední desce obce od 25. 11. do 15. 12. 2021.

K bodu 4)
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2024 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Jílovice.
Návrh usnesení:
Schválit rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2024
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jílovice.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 414/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období
2023 až 2024 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jílovice.

K bodu 5)
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne
03.11.2021. Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. Byly zjištěny
3 chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které budou opraveny do závěrečného
přezkoumání.
Zastupitelé obce Jílovice berou informace o dílčím přezkoumání hospodaření za rok
2021 na vědomí.

K bodu 6)
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z důvodu vysoké inflace je
předložen návrh na aktualizaci směrnice k zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení:
Schválit Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2/2021 dle předloženého
návrhu.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 415/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
2/2021 dle předloženého návrhu.

K bodu 7)
Program obnovy venkova – plán Obce Jílovice na období od 2022 do 2030. Vzhledem ke
končící platnosti programu obnovy venkova je potřeba provést aktualizaci.
Návrh usnesení:
Schválit aktualizaci Programu obnovy venkova – plán Obce Jílovice do roku 2030 dle
předloženého návrhu s tím, že bude doplněno vybudování parkoviště u ZŠ a MŠ Jílovice a
budování turistických stezek.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 416/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova – plán Obce Jílovice do
roku 2030 dle předloženého návrhu s tím, že bude doplněno vybudování parkoviště u ZŠ a
MŠ Jílovice a budování turistických stezek.

K bodu 8)
Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závazná
vyhláška č. 2/2021 byla vytvořena na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku je navržena ve výši 650 Kč na poplatníka.
Návrh usnesení:
Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, která byla vytvořena na základě § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dále schválit sazbu poplatku ve výši
650 Kč na poplatníka a úlevy z poplatku dle návrhu.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 417/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, která byla vytvořena na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dále
schvaluje sazbu poplatku ve výši 650 Kč na poplatníka a úlevy z poplatku dle návrhu.

K bodu 9)
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR – Úpravy veřejného prostranství v Lipnici.
Návrh usnesení:
Schválit podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Úpravy veřejného prostranství v Lipnici“, která se uzavírá s RO SZIF v Českých
Budějovicích, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 418/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na akci „Úpravy veřejného prostranství v Lipnici“, která se uzavírá s RO SZIF
v Českých Budějovicích, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice.

K bodu 10)
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR – Obnova spolkové budovy v Lipnici a nákup
vybavení do klubovny v Kojákovicích.
Návrh usnesení:
Schválit podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Obnova spolkové budovy v Lipnici a nákup vybavení do klubovny v Kojákovicích“, která se
uzavírá s RO SZIF v Českých Budějovicích, Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 419/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na akci „Obnova spolkové budovy v Lipnici a nákup vybavení do klubovny
v Kojákovicích“, která se uzavírá s RO SZIF v Českých Budějovicích, Rudolfovská 80, 370
21 České Budějovice.

K bodu 11)
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem "Víceúčelové sportovní hřiště v
Jílovicích“ na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Návrh usnesení:
Schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem "Víceúčelové sportovní
hřiště v Jílovicích" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady
podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 420/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem
"Víceúčelové sportovní hřiště v Jílovicích" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání
žádostí a Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.

K bodu 12)
Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem „Oprava komunikace
v Kojákovicích, k.ú. Kojákovice“ na Ministerstvo pro místní rozvoj. Název bude upraven dle
projektové dokumentace na „Oprava komunikací v Kojákovicích, k.ú. Kojákovice“.
Návrh usnesení:
Schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem „Oprava komunikací
v Kojákovicích, k.ú. Kojákovice" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací a
zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady podprogramu pro poskytování
dotací k této akci.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 421/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 s názvem
„Oprava komunikací v Kojákovicích, k.ú. Kojákovice" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy
místních komunikací a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady
podprogramu pro poskytování dotací k této akci.

K bodu 13)
Výběrové řízení na nákup traktoru pro lesní hospodářství. Zastupitelé shlédli cenové nabídky
a po diskuzi místostarosta navrhl zajistit prohlídku jednotlivých lesních úprav traktorů přímo
u jejich provozovatelů. Na základě zjištěných skutečností poté rozhodnout na dalším zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajistit prohlídku jednotlivých lesních úprav traktorů přímo u
jejich provozovatelů. Na základě zjištěných skutečností poté rozhodnout na dalším zasedání
zastupitelstva.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 422/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zajistit prohlídku jednotlivých lesních úprav traktorů přímo u
jejich provozovatelů. Na základě zjištěných skutečností poté rozhodnout na dalším zasedání
zastupitelstva.

K bodu 14)
Žádost o změnu Územního plánu Jílovice. Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
žádá o změnu funkčního využití pozemku p.č. 3009/17 v k.ú. Šalmanovice z plochy
zemědělské na plochu pro bydlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o změnu funkčního využití pozemku p.č. 3009/17 v k.ú. Šalmanovice z plochy zemědělské na
plochu pro bydlení na vědomí. Bude navržena v rámci další změny Územního plánu Jílovice.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 423/2021
Zastupitelstvo obce bere žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o změnu funkčního využití pozemku p.č. 3009/17 v k.ú. Šalmanovice z plochy zemědělské na
plochu pro bydlení na vědomí. Bude navržena v rámci další změny Územního plánu Jílovice.

K bodu 15)
Žádost o směnu pozemků ve vlastnictví obce. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádá o
směnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1859/14, 1859/15, 1859/16 a část pozemku 1859/1,
kde není výjezdová cesta s již postavenými garážemi o výměře cca 370 m2 v k.ú. Kojákovice.
Žadatel uvádí, že pozemky byly dříve v majetku jeho rodiny a rád by je získal zpět. Do směny
nabízí pozemek p.č. 1521/2 v k.ú. Kojákovice, který tvoří část hráze rybníka Nový
kojákovický.
Návrh usnesení:
Neschválit směnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1859/14, 1859/15, 1859/16 a část
pozemku 1859/1, kde není výjezdová cesta s již postavenými garážemi o výměře cca 370 m2
v k.ú. Kojákovice za pozemek p.č. 1521/2 v k.ú. Kojákovice, který tvoří část hráze rybníka
Nový kojákovický. Pozemek, který žadatel nabízí, není pro obec strategicky důležitější než
požadované pozemky ve vlastnictví obce.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 424/2021
Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1859/14, 1859/15,
1859/16 a část pozemku 1859/1, kde není výjezdová cesta s již postavenými garážemi o
výměře cca 370 m2 v k.ú. Kojákovice za pozemek p.č. 1521/2 v k.ú. Kojákovice, který tvoří
část hráze rybníka Nový kojákovický. Pozemek, který žadatel nabízí, není pro obec
strategicky důležitější než požadované pozemky ve vlastnictví obce.

K bodu 16)
Žádost o koupi pozemku.
A) Paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádá o odkoupení pozemků p.č.
st. 55/1 o velikosti 836 m2 a p.č. 55 o velikosti 177 m2 v k.ú. Vlachnovice. Důvodem
pro odkoupení je výstavba rodinného domu.
Návrh usnesení:
Zatím neschválit zveřejnění pozemků p.č. st. 55/1 o velikosti 836 m2 a p.č. 55 o
velikosti 177 m2 v k.ú. Vlachnovice k prodeji. Žádost bude zařazena do evidence obce.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 425/2021
Zastupitelstvo obce zatím neschvaluje zveřejnění pozemků p.č. st. 55/1 o velikosti 836
m2 a p.č. 55 o velikosti 177 m2 v k.ú. Vlachnovice k prodeji. Žádost bude zařazena do
evidence obce.
B) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádá o odkoupení pozemku p.č.
1775/2 o velikosti 31 m2 v k.ú. Kojákovice, který je obklopen pozemky žadatele.
Důvodem je narovnání obvodové hrany mezi pozemky směrem ke komunikaci.
Návrh usnesení:
Schválit zveřejnění pozemku p.č. 1775/2 o velikosti 31 m2 v k.ú. Kojákovice k prodeji.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 426/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění pozemku p.č. 1775/2 o velikosti 31 m2 v k.ú.
Kojákovice k prodeji.

K bodu 17)
Prodej pozemků.
A) Na základě výzvy Obce Jílovice roku 2018 pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
požádal o směnu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 855/6 v k.ú. Lipnice u Kojákovic za
pozemek p.č. 902/14 v k.ú. Lipnice u Kojákovic. Usnesením č. 348/2018 bylo
rozhodnuto o zveřejnění obecního pozemku k prodeji, ale po zjištění, že pozemek
žadatele je zatížen zástavou banky, bylo rozhodnuto posečkat do vymazání zástavy.
To nastalo letos, a proto pan xxxxx požádal o dokončení směny. Pozemek p.č. 855/6 o
velikosti 20 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic byl zveřejněn k prodeji na úřední desce
obce od 11.10.2021 do 28.10.2021. Obec Jílovice zároveň odkoupí od pana xxxxx
pozemek p.č. 902/14 o velikosti 23 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic.
Návrh usnesení:

Schválit prodej pozemku p.č. p.č. 855/6 o velikosti 20 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic
za cenu 463 Kč/m2 dle znaleckého posudku, jedinému zájemci panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Obec Jílovice
odkoupí od pana xxxxx pozemek p.č. 902/14 o velikosti 23 m2 v k.ú. Lipnice u
Kojákovic za cenu 44 Kč/m2 dle znaleckého posudku.
Hlasování o návrhu: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 429/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. p.č. 855/6 o velikosti 20 m2 v k.ú.
Lipnice u Kojákovic za cenu 463 Kč/m2 dle znaleckého posudku, jedinému zájemci
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Obec Jílovice
odkoupí od pana xxxxx pozemek p.č. 902/14 o velikosti 23 m2 v k.ú. Lipnice u
Kojákovic za cenu 44 Kč/m2 dle znaleckého posudku.
Dostavil se Stanislav Hadač, zasedání zastupitelstva dále probíhalo v počtu 12
zastupitelů.
B) Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o odkoupení části pozemku p.č. 1178/50 o velikosti 56 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic.
Pozemek p.č. 1178/57 o velikosti 56 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic, který vznikl
oddělením od pozemku p.č. 1178/50 v k.ú. Lipnice u Kojákovic dle GP 235-161/2021,
byl zveřejněn k prodeji na úřední desce obce od 02.11.2021 do 19.11.2021.
Návrh usnesení:
Schválit prodej pozemku p.č. 1178/57 o velikosti 56 m2 v k.ú. Lipnice u Kojákovic,
který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1178/50 v k.ú. Lipnice u Kojákovic dle GP
235-161/2021, za cenu 551 Kč/m2 dle znaleckého posudku, jediným zájemcům
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 430/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1178/57 o velikosti 56 m2 v k.ú.
Lipnice u Kojákovic, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1178/50 v k.ú. Lipnice
u Kojákovic dle GP 235-161/2021, za cenu 551 Kč/m2 dle znaleckého posudku,
jediným zájemcům manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

K bodu 18)
Nabídka zajištění 100 % dotace a realizace výsadby listnatých stromů v obci. Společnost
Natura verde s.r.o. je schopna zajistit v obci výsadbu až 109 stromů v jednom katastrálním
území a to díky 100 % dotaci ze strany Ministerstva životního prostředí. Jedná se o listnaté
stromy, včetně ovocných. Výsadbu je možné realizovat v intravilánu i extravilánu obce.
Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 30.12.2023, nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Dotace je vyplacena po doložení realizace výsadby a proplacených faktur.
Návrh usnesení:
Schválit výsadbu aleje okolo cesty k rybníku Pohoř cca prvních 300 m od Kojákovic a cca
100 m okolo cesty k rybníku Votušil. Na příštím zasedání zastupitelstva mohou být přidány
další lokace.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 431/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje výsadbu aleje okolo cesty k rybníku Pohoř cca prvních 300 m
od Kojákovic a cca 100 m okolo cesty k rybníku Votušil. Na příštím zasedání zastupitelstva
mohou být přidány další lokace.

K bodu 19)
Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Olešnice.
Zastupitelstvo obce Jílovice bere informaci o projednávání návrhu zadání změny č. 3 ÚP
Olešnice na vědomí.

K bodu 20)
Rozpočtové opatření č. 8.
Návrh usnesení:
Schválit Rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 432/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 dle předloženého návrhu.

K bodu 21)
Smlouva o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku do majetku Obce Jílovice.
Převodce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vybudoval na své náklady vodovodní řad a
kanalizační stoku dle projektové dokumentace schválené MěÚ Trhové Sviny.
Návrh usnesení:
Schválit podpis Smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku do majetku
Obce Jílovice uzavírané s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po vyřešení
smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, protože kanalizační řad je veden z části po
soukromých pozemcích.
Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 433/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis Smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářského
majetku do majetku Obce Jílovice uzavírané s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
po vyřešení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, protože kanalizační řad je veden
z části po soukromých pozemcích.

K bodu 22)
Nabídka projektových prací na zpracování vstupní analýzy žádostí o změnu ÚP Jílovice.
Nabídku zaslala firma SP STUDIO s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov. Analýza
bude sloužit jako podklad pro jednání orgánů Obce Jílovice, pro interní potřeby Obce a pro
potřeby vypracování zadání změny Územního plánu Jílovice pořizovatelem. Navržená cena je
48.000 Kč bez DPH (předpokládá cca 80 hodin práce kanceláře).
Návrh usnesení:
Schválit nabídku projektových prací na zpracování vstupní analýzy žádostí o změnu ÚP
Jílovice, kterou zaslala firma SP STUDIO s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov.
Navržená cena je 48.000 Kč bez DPH (předpokládá cca 80 hodin práce kanceláře).

Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 434/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku projektových prací na zpracování vstupní analýzy
žádostí o změnu ÚP Jílovice, kterou zaslala firma SP STUDIO s.r.o., Budějovická 58, 381 01
Český Krumlov. Navržená cena je 48.000 Kč bez DPH (předpokládá cca 80 hodin práce
kanceláře).

K bodu 23)
Informace z obce
- oprava střech na bytových domech v Jílovicích – dokončení realizace se
prodlužuje ze tří důvodů: 1. střecha je na klempířskou práci náročnější, než
se majiteli realizační firmy zpočátku zdálo, 2. falcování plechů provádí
pouze jeden klempíř, který to jako jediný umí a 3. vysoutěžená společnost
měla v souběhu ještě další stavbu
Připomínky:
-

pokusit se o dohodu s SÚS Jčk, aby se konec chemické údržby vozovky
posunul k odbočce na Vlachnovice
VO v Kojákovicích – seřídit fotobuňku a nesvítí dvě poslední zářivky na
Domanín a na Hrachoviště
VO v Šalmanovicích – zářivka naproti pomníku a u fotbalového hřiště
bliká
VO v Jílovicích – u Vrbů č.p. 193 nesvítí zářivka
zaasfaltovat díru po opravě hydrantu u Vrbů v Jílovicích

K bodu 24)
Závěr: Zasedání zastupitelstva ukončeno 24.11.2021 ve 21,30 hodin.

Ing. Jiří Witzany
místostarosta

Zapsala:
Ing. Lucie Beránková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
Štěpán Král

…………………

Milan Řežáb

…………………

