Informace pro občany Vílanec a Loučky
Poplatky za komunální odpad na rok 2018: 500 Kč na osobu a rekreační domek
Poplatek ze psů: 50 Kč za jednoho psa, za každého druhého psa 75 Kč.
Poplatky jsou splatné do 30.4.2018
Poplatek za vodné, stočné: 35 Kč/ m3.
Poplatky za komunální odpad a psy lze platit :
-hotově na úředních hodinách každou středu od 16.00 do 17.30 hodin.
-převodem na účet
Informace o platbě bankovním převodem na účet Obce Vílanec, Vílanec 45, 58835
Číslo účtu: 4027681/0100
Částka: pozorně sečtěte poplatky za odpad a psy
Variabilní symbol: popisné číslo Vašeho domu
Poznámka/popis platby: zde prosím uveďte
- jméno osoby/příjmení rodiny
- počet osob, za které hradíte poplatek za odpady
- počet psů, za které hradíte poplatek za psa

Rozvoj obce Vílanec a Loučky v roce 2017 za pomocí dotačních grantů
- V roce 2017 obec Vílanec za pomocí získané dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina
Jihlava zrealizovala dětské hřiště v obci Loučky. Celkové náklady: 252 348 Kč, podíl obce: 132 348
Kč, dotace ve výši:120 000
Kč. ……………………………………………………………………………………………………
….
V roce 2017 obec Vílanec za pomocí získané dotace z Ministerstva pro místní rozvoj zrealizovala
projekt: Obnova a restaurování pěti drobných sakrálních staveb v k.ú. Loučky. Celkové náklady:
414 210 Kč, podíl obce: 124 263 Kč, dotace ve výši: 289 947 Kč.
…………………………………………………………………………………………………………
V roce 2017 obec Vílanec získala dotaci z Ministerstva kultury na akci: Oprava části ohradní zdi
hřbitova v k.ú. Vílanec. Celkové náklady: 396 951 Kč, dotace: 180 000 kč.
…………………………………………………………………………………………………………
Plánované projekty na rok 2018:
1. Rekonstrukce veřejného vodovodu v obci Loučky
2. Demolice čekárny u autobusové zastávky v obci Vílanec a realizace nového přístřešku na
čekárnu za pomocí dotace z Programu a obnovy venkova Kraje Vysočina
3. Zpevnění místa pod kontejnery u kulturního domu v obci Vílanec za pomocí již přiznané dotace z
Fondu Kraje Vysočina
4. Úprava zeleně v obci Loučky, pokud obec Vílanec získá dotaci na tento projekt.
5. Oprava další části hřbitovní zdi v obci Vílanec
6.Úprava terénu kolem hřbitovní zdi ve Vílanci-vysekání křovin,úprava terénu

Plánované kulturní, společenské akce v 1. pololetí roku 2018:
Masopust, Blešák, hasičský ples, přednáška na téma: třídění odpadů,pletení košíků,pomlázek,
pálení čarodejnic-termíny budou upřesněny
…………………………………………………………………………………………………………
Informace o obecních lesích
Obec Vílanec vlastní lesní prostory v katastru obce Vílanec (93,20ha) a Loučky (34,84ha) o
celkové rozloze 127,80ha. V lesích se hospodaří podle lesního hospodářského plánu.
Statistika těžeb: Celková zásoba lesních porostů je 42 533 m3.Průměrná zásoba na 1 ha činí 345
m3.Maximální celková výše těžeb lesního hospodářského celku je 15 600m3., tj. 1560m3 za rok.
Odpady
Proběhlo jednání s vedoucím divize SMJ Jihlava,Bc. Josefem Ederem:
-Návrh ze strany obce na vývoz plastů 1x týdně
-Řešena problematika kontejneru na jedlý olej-žádáme občany,aby správně ukládali jedlý olej,
nevhazovali jiné předměty. Pokud občané nebudou dodržovat zásady na ukládání jedlých olejů do
kontejneru, obec Vílanec tento kontejner zruší.
Využití víceúčelové budovy ve Vílanci:
- v prostorách víceúčelové budovy probíhá cvičení jogy,cvičení Bodyform s Peťou, k dispozici
ping-pong stoly, uvítáme další využití budovy.
Ve Vílanci dne 5.1.2018
Vypracovala: Lenka Pernová

