Zasedání zastupitelstva obce Vílanec
Číslo:
2
Datum: 18.11.2014

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Lenka
Maršánová dne 18.11.2014 od 18.00 hodin a toto zasedání ukončila dne 18.11.2014 ve
22.15 hodin.
Přítomni: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr.
Jaroslav Zelený
Nepřítomni:0
Omluveni:0
Hosté: Ing.Jan Prokš,Tomáš Hrubovský
Zapisovatel zápisu: Lenka Pernová
Program:
1.Seznámení s průběhem prací na rekonstrukci centra pro obč.vybavení a volnočasové aktivity obyvatel Vílanec
a Loučky-Ing. Prokš
2..Určení ověřovatelů zápisu
3.Projednání zimní údržby v obci
4.Projednání návrhu osvětlení v obci-oprava lamp
5.Projednání návrhu složení inventarizační komise
6.Projednání pověření starostky obce Lenky Maršánové na úpravu rozpočtu
7.Projednání možnosti oprav křížků-poklon na pozemních komunikacích v obcích Loučky a Vílanec ,termín
podání žádosti na dotace
8.Projednání zavedení bezdrátového rozhlasu pro obec Vílanec a |Loučky s možností podání žádosti o dotaci
z programu obnovy a venkova z Kraje Vysočina
9.Projednání,zda obec Vílanec bude i nadále zhotovovat vánoční balíčky pro seniory a balíčky pro občany, kteří
dosáhli významného jubilea
10.Projednání ceny pronájmu sálu v kulturním domě v obci Vílanec-žádost o pronájem 29.11.2014-Josef Sklenář
11.Projednání příspěvku na vánoční besídku pro děti obce Vílanec a Loučky
12.Projednání stanovení způsobu nákupu pro potřeby obce včetně SDH, jeho odsouhlasení zastupitelstvem obce
,mimo spotřební materiál
13.Projednání způsobu termín vyplácení odměny členů zastupitelstva
14.Projednání výše odměny starostky obce na náklady za dopravu a telefon
15.Diskuze
ad.1)Ing. Prokš ,který zabezpečuje kompletní inženýrskou činnost při realizaci rekonstrukce centra pro obč
.vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec ,byl osloven zastupitelstvem obce Vílanec ,aby seznámil
zastupitelé s průběhem stavebních prací .Rekonstrukce probíhá zatím podle harmonogramu .Ing. Prokš
informoval o tom ,že je nutná injektáž zdi severní strany obvodové zdi vzhledem k vlhkostnímu stavu .Proběhly
bourací práce ,elektroinstalace ,topení ,kde zbývá usazení kotle radiátorů ,které budou dokončeny po provedení
omítek .Zastupitelé byli osloveni ,aby vybrali ze vzorků podlahy ,dveře ,obklady ,dlažby do budovy bývalé
školy.
Dalším hostem byl pan Tomáš Hrubovský, který seznámil zastupitele s možností úsporného osvětlení v budově
bývalé školy. Jedná se o osvětlení LED, kdy navýšení ceny oproti původnímu rozpočtu by znamenalo 194.998
Kč. Zastupitelstvo tuto možnost projednalo a nesouhlasí s tímto návrhem pana Hrubovského.
Usnesení č.1-Zastupitelstvo neschvaluje vybavení osvětlení, které by znamenalo navýšení oproti původnímu
rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro: nikdo ,Proti: Lenka Maršánová ,Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková,
Klára Novická, Tomáš Pelán, Mgr.Jaroslav Zelený. Zdrželi se :nikdo.
ad.2)Ověřovatelé zápisu jsou Tomáš Pelán a Mgr. Jaroslav Zelený, Lenka Danková

ad.3)Zastupitelstvo obce projednalo zajištění zimní údržby pro obec Vílanec a Loučky na zimní období v roce
2014,2015 a projednalo výši finanční odměny pro pracovníky ,kteří budou placeni obcí Vílanec a kteří budou
provádět a zajišťovat zimní údržbu. Zastupitelstvo obce schválilo zajištění zimní údržby na zimní období 20142015 firmou Eurofarms,s.r.o.,Jihlava-Heroltice 65,Jihlava,58601.Zastupitelstvo obce dále schválilo finanční
odměnu ve výši 90Kč hrubého za 1 hodinu provedené práce pro pracovníka zajišťujícího zimní údržby v obci
Vílanec a Loučky. Pracovník si povede záznam o dnech prováděné práce a počet odpracovaných hodin. Do
konce roku 2014 je smlouva sepsána ,nová smlouva bude uzavřena od 1.1.2015.Mgr. Jaroslav Zelený podal
návrh o provádění zimní údržby v obci Loučky panem Vítězslavem Hávou. Zastupitelstvo obce návrh projednalo
a bude projednán s panem Vítězslavem Hávou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění zimní údržby na zimní období 2014-2015 firmu Eurofarms,s.r.o.,JihlavaHeroltice 65,586 01 Jihlava. Zastupitelstvo obce dále schvaluje finanční odměnu pro pracovníky ,kteří budou
placeni obcí Vílanec a kteří budou provádět a zajišťovat zimní údržbu pro obec Vílanec v uvedeném zimním
období v roce 2014 a 2015,finanční odměnu ve výši 90kč hrubého za 1hodinu provedené práce. Pracovníci si
povedou záznamy o dnech provádění práce při zimní údržbě a počtu odpracovaných hodin. S pracovníky bude
sepsána Dohoda o provedení práce.
Výsledek hlasování: Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti: nikdo.Zdrželi se:nikdo.
Usnesení č.2 schváleno.
ad.3)Starostka obce požádala zastupitele o informace ohledně závad na veřejném osvětlení v obci Vílanec a
Loučky. Podle počtu poruch na veřejném osvětlení bude objednána oprava veřejného osvětlení.
ad.4)Zastupitelstvo obce projednalo složení inventarizační komise k provedení inventarizaci majetku obce
Vílanec k 31.12.2014 Složení komise se bude skládat ze třech členů: Mgr. Jaroslav Zelený,.Lenka
Danková,.Marcela Zelená.
ad.5)Zastupitelstvo obce projednalo pověření starostky obce Lenky Maršánové na úpravu rozpočtu obce. Po
projednání zastupitelstvem obce o pověření starostky obce Lenky Maršánové na úpravu rozpočtu, zastupitelstvo
schvaluje ,že starostka obce Lenka Maršánová je pověřena k úpravě rozpočtu obce Vílanec bez schválení na
zasedání zastupitelstva obce. Po úpravě rozpočtu bude starostka obce Lenka Maršánová zastupitelstvo obce o
této úpravě informovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje a pověřuje starostku obce Lenku Maršánovou k úpravě rozpočtu obce bez
schválení úpravy rozpočtu na zasedání zastupitelstva obce .Po úpravě rozpočtu bude starostka obce Lenka
Maršánová zastupitelstvo obce o této úpravě informovat.
Výsledek hlasování:Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.
Usnesení č.3 schváleno.
ad.6)Zastupitelkou obce Lenkou Dankovou byl podán návrh na opravu křížků v katastru obce Loučky a Vílanec.
V katastru obce Vílanec se nachází 2 křížky. Dle informací Lenky Dankové se v katastru obce Loučky jedná o
celkově 7 křížků, z toho 3 křížky jsou na pozemku obce,3 křížky na pozemku Státního pozemkového úřadu,1
křížek na pozemku Kraje Vysočina. Státní pozemkový fond a Krajská správa a údržba silnic, na základě jejich
sdělení tyto křížky v majetku nevlastní .Zastupitelstvo obce Vílanec tyto křížky přijímá do vlastnictví obce
Vílanec. Paní Danková zjistí ,jakým způsobem se tyto křížky zavedou do účetnictví obce Vílanec.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Vílanec přijímá tyto křížky jako kulturní památku obce a dle možností se bude
o tyto památky starat.
Výsledek hlasování :Pro Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická
Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti:nikdo,Zdrželi se:nikdo
Usnesení č.4:schváleno.
ad.7)Zastupitelstvo obce projednalo možnost zavedení nového bezdrátového rozhlasu v obci Vílanec s možností
využití dotací z Programu obnovy venkova z Kraje Vysočina. Vzhledem k možností komunikace s občany jiným
způsobem ,tj.: informace z letáků dodané občanům obce Vílanec a Loučky do poštovní schránky, nebo
komunikací přes emailovou adresu obce Vílanec ,dále možností využití úředních hodin obce Vílanec ,se
zastupitelstvo obce Vílanec usneslo ,že prozatím se bezdrátový rozhlas v obci Vílanec nebude zavádět.Dotace
z Programu obnovy venkova z Kraje vysočina se využijí za jiným účelem a to na vybavení knihovny v budově
bývalé školy.
Usnesení č.5:Zastupitelstvo obce Vílanec se usneslo ,že prozatím se nebude bezdrátový rozhlas pro obec
Vílanec zavádět.

Výsledek hlasování: Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti:nikdo.Zdrželi se:nikdo
ad.8)Zastupitelstvo Obce Vílanec projednalo a schválilo ,že i nadále se budou zhotovovat vánoční balíčky pro
občany ,kteří dovrší věku 60ti let v daném roce a pro seniory. Dárkové balíčky dostanou dále občané ,kteří
v daném roce budou mít životní jubileum a to:70let,75 let,80 let. Nad 80let věku bude dostávat občan dárkový
balíček každý rok. Cena těchto balíčků bude ve výši od 280kč do 300Kč.Dále byl projednán a schválen návrh,
aby byl zakoupen věcný dar u příležitosti narození dítěte .Cena daru pro narozené dítě by činila 300Kč.
Usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Vílanec schválilo ,že i nadále se budou zhotovovat vánoční balíčky pro
občany ,kteří dovrší věku 60ti let v daném roce a pro seniory. Dárkové balíčky dostanou dále občané ,kteří
v daném roce budou mít životní jubileum a to:70let,75 let,80 let. Nad 80let věku bude dostávat občan dárkový
balíček každý rok .Cena těchto balíčků bude ve výši od 280kč do 300Kč.Dále byl projednán a schválen návrh,
aby byl zakoupen věcný dar u příležitosti narození dítěte .Cena daru pro narozené dítě by činila 300Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr.
Jaroslav Zelený.Proti:nikdo.Zdrželi se:nikdo
ad.9)Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo cenu pronájmu sálu v kulturním domě v obci Vílanec.
Cena pronájmu byla schválena v období od :květen –říjen-1000Kč.V období od listopad-duben byla schválena
cena 1500Kč. Zájem o pronájem sálu projevil pan Josef Sklenář dne 29.11.2014.Zastupitelé obce Vílanec tento
návrh pana Sklenáře projednali a schválili.
Usnesení č.7:Zastupitelstvo schvaluje cenu pronájmu sálu v Kulturním domě v obci Vílanec v období od května
do října bude cena za pronájem sálu 1000Kč.V období od listopadu do dubna bude cena pronájmu sálu
1500Kč.Dále zastupitelstvo obce Vílanec schvalují žádost pana Sklenáře o pronájem sálu na den 29.11.2014
Výsledek hlasování :Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš
Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený.Proti: Marcela Zelená Zdrželi se: nikdo
ad 10)Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo příspěvek na vánoční besídku pro děti obce Vílanec a
Loučky. Příspěvek činí do 3tisíc Kč.
Usnesení č.8: Zastupitelstvo Obce Vílanec schvaluje příspěvek na Vánoční besídku pro děti obce Vílanec a
Loučky ve výši do 3tisíc Kč.
Výsledek hlasování: Pro :Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti :nikdo.Zdrželi se:nikdo
ad 11)Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo způsob nákupu pro potřeby obce Vílanec včetně SDH
,vždy se souhlasem zastupitelstva obce Vílanec ,mimo spotřební materiál pro obec Vílanec a pohonné hmoty pro
SDH.Doklady o nákupu je nutné doložit v daném měsíci.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo způsob nákupu pro potřeby obce Vílanec včetně SDH, vždy
se souhlasem zastupitelstva obce Vílanec ,mimo spotřební materiál pro obec Vílanec a pohonné hmoty pro SDH
.Doklady o nákupu je nutné doložit v daném měsíci.
Výsledek hlasování: Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti:nikdo.Zdrželi se:nikdo
ad.12)Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo způsob a termín odměn novým členům zastupitelstva
.Účinnost vyplácení odměn byla stanovena od dne 19.11.2014
Usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo způsob a termín odměn novým členům
zastupitelstva .Účinnost vyplácení odměn byla stanovena od dne 19.11.2014
Výsledek hlasování: Pro :Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára
Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený.Proti:nikdo.Zdrželi se:nikdo
ad13) Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo 500Kč na náklady za dopravu a telefon pro starostku
obce Vílanec Lenku Maršánovou, související s vyřizováním agendy pro obec Vílanec
Usnesení č.11): Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo 500Kč na náklady za dopravu a telefon pro
starostku Obce Vílanec Lenku Maršánovou, související s vyřizováním agendy pro obec Vílanec

Výsledek hlasování:Pro:Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš
Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený.Proti:Marcela Zelená,Zdrželi se:nikdo.
ad 15)Diskuze:
Zastupitelka obce Vílanec Klára Novická navrhuje ,že využije sociální sítě Facebook ke komunikaci mezi
občany Vílanec a obcí Vílanec .Dalším návrhem zastupitelky Kláry Novické je občasné vydávání zpravodaje o
událostech v obci .Zastupitelstvo tuto možnost projednalo a schválilo.
Zastupitel Mgr. Jaroslav Zelený upozornil na křoví kolem hřbitovní zdi u státní silnice a jiných místech v obci
Vílanec a zastupitelka Marcela Zelená navrhla oslovit pana Vondráka z obce Cerekvička ,který vlastní stroj na
odstranění křoví. S panem Vondrákem tato možnost bude projednána.

Dne: 24.11.2014
Zapsal: Lenka Pernová
Lenka Danková
Ověřili: Tomáš Pelán
Mgr. Jaroslav Zelený
Starostka: Lenka Maršánová

