Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č.24 dne 8.3.2017 v 18 hodin
Program:
1. Seznámení s programem
2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.1.2017
4. Projednání jednacího řádu obce Vílanec
5. Projednání žádosti o dotaci z POV z Kraje Vysočina
6. Projednání záměru převedení České pošty na obecní úřad Vílanec
7. Projednání možnosti digitálního pasportu, mapových podkladů, webové mapy hřbitova v obci
Vílanec
8. Projednání žádosti občanů
9. Projednání dětského karnevalu v obci Vílanec
10. Diskuse

Starostka obce zahájila schůzi dne 8. 3. 2017 v 18 hodin a ukončila dne 8. 3. 2017 ve 20.45hodin
Přítomni: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická,
Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Nepřítomni:0
Omluveni:0
Hosté: veřejnost
ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. K navrženému programu
starostka obce doplnila:
-Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
Program byl schválen.
ad2) Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová, ověřovatele zápisu: Marcela
Zelená, Klára Novická. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změny.
ad3) Kontrola usnesení z minulého zasedání schůze zastupitelstva obce Vílanec ze dne

18..1.2017- usnesení byla splněna.
ad4) Zastupitelstvo obce projednalo nový jednací řád obce Vílanec. Doplnění jednacího řádu:
vyjmout návrhovou komisi, kterou zastupitelstvo obce nemá.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád obce Vílanec
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš
Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Proti: 0
Zdrželi se hlasování:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ad5) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci z POV z Kraje Vysočina.
Dotace se využije na zakoupení prvků na dětské hřiště v obci Loučky. Prvky byly vybrány do výše
250 000 Kč, dotace z POV činí 50% z požadované částky, maximální výše dotace je 120 000 Kč.
Jednání se zúčastnili občané obce Loučky a členové nohejbalového spolku, kdy se projednávalo
umístění prvků na dětském hřišti s ohledem na nohejbalový spolek a bezpečnost dětí při
nohejbalových turnajích. Byly vybrány 3 prvky: Klouzačka, Kuželky, Hnízdo. Konkrétní prvky
budou vybrány na dalším zasedání zastupitelstva obce dle cenových nabídek oslovených firem.
Termín podání žádosti o dotaci je únor- červen 2017.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV z Kraje Vysočina na zřízení prvků na
dětské hřiště v obci Loučky do výše 250 000 Kč, dotace z POV činí 50% z požadované částky,
maximální výše dotace je 120 000 Kč.
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš
Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Proti: 0
Zdrželi se hlasování:0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ad6) Zastupitelstvo obce projednalo záměr převedení České pošty na obecní úřad ve Vílanci.

Obec Vílanec se nestane smluvním partnerem České pošty s.p. v rámci projektu Pošty
partner. Malé provozovny jsou pro Českou poštu ztrátové, proto je přesouvá do rukou
smluvních partnerů. Dle zjištěných informací je provoz pošty pod obecním úřadem
ztrátový, obce na její provoz doplácejí. Česká pošta nabízí nevýhodné smlouvy. Dalším
krokem České pošty může být nabídnutí místní pošty soukromému podnikateli. Podle
nařízení vlády ( Sbírka zákonů č. 178/2015 s účinností ode dne 1.1.2016) musí Česká
pošta v obci provozovnu zachovat.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr převedení České pošty na obecní úřad ve
Vílanci.
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová
Proti: Lenka Pernová, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Zdržela se hlasování: Lenka Danková
Usnesení č. 3 nebylo schváleno

ad7) Zastupitelstvo obce projednalo možnost digitálního pasportu, mapových podkladů, webové
mapy hřbitova v obci Vílanec. Tato služba zahrnuje digitální pasportizaci hrobových míst,
vytvoření mapového podkladu hřbitova, sběr souvisejících dat v terénu. Následné provozování
zabezpečené webové aplikace určené k vedení evidence hrobových míst, smluv a plateb nájmu
s využitím dat získaných v terénu pasportizací. Interaktivní zpracování plánu hřbitova,
zpřístupnění webu přes oficiální webové stránky obce.
Nabídka je od firmy Pavel Vašíček, Trojmezní 455/5, Praha 9,19000.
Cenová nabídka je na 200 hrobů 14.200 Kč, roční poplatek za poskytnutí a aktualizaci software+
provoz webové aplikace je 1500 Kč.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo digitální pasportizaci mapových podkladů, webové
mapy hřbitova v obci Vílanec.

Hlasování:
Pro: Lenka Pernová, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený, Lenka
Danková
Proti: 0
Zdržela se hlasování: Lenka Maršánová
Usnesení č. 4 bylo schváleno

ad8) Starostka obce informovala o zájmu rodiny Sommerových, bytem Vílanec 11 o pokácení
stromu poškozeného kůrovcem v blízkosti jejich domu. Po obdržení písemné žádosti od
Sommerových, adresována obecnímu úřadu, bude tato možnost pokácení poškozeného stromu
projednána zastupitelstvem obce.

ad9) Dětský karneval v obci Vílanec bude dne 26. 3. 2017 od 14 hodin
Zastupitelstvo obce projednalo finanční dar na tuto akci ve výši 3500 Kč.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar ve výši 3500 Kč na akci Dětský karneval ve
Vílanci dne 26. 3. 2017
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš
Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Proti:0
Zdrželi se hlasování:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Doplnění programu:
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1

ad10)
- 22. 4. 2017 bude v obci Vílanec probíhat úklid obce v rámci akce Čistá Vysočina, bližší informace
budou ještě upřesněny.
- Budou sepsány vyskytnuté závady ve víceúčelové budově např. vlhkost v knihovně, odlomená
lišta u dveří venkovních a podána reklamace na PSJ Jihlava, spol. s.r.o., jako zhotoviteli.
- Starostka obce navrhla zrealizovat pohádkové představení v obci Vílanec dne 16. 4. 2017 ve výši
5000 Kč., ostatní zastupitelé tento návrh zavrhli realizovat s ohledem na akci 26. 3. 2017- Dětský
karneval a cenu za pohádku.

Zapsala:
Lenka Pernová
Ověřovatelé zápisu:
Marcela Zelená
Klára Novická
Starostka:
Lenka Maršánová

Ve Vílanci dne: 17.3.2017

