Zasedání zastupitelstva obce
Číslo:4
Datum: 7.1. 2015

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec zahájila a řídila starostka obce Lenka Maršánová dne
7.1.2015 v 18 hodin a ukončila 7.1.2015 v 19.50 hodin.

Přítomni: Lenka Maršánová, Lenka Pernová , Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Mgr.
Jaroslav Zelený
Nepřítomni: Tomáš Pelán
Omluveni: Tomáš Pelán
Hosté: Lenka Šmídová

Program:
1.Schválení programu
2.Určení ověřovatelů zápisu ,zapisovatele zápisu
3.Projednání poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015
4.Projednání realizace dětského hřiště v obci Vílanec
5.Projednání žádosti o dotace z POV
6.Diskuze
ad1) Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu ještě starostka obce vznesla
návrh na doplnění programu a to schválení poplatku za psy.
ad2) Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu: Lenku Dankovou, Marcelu Zelenou. Starostka obce
navrhla zapisovatele zápisu: Lenku Pernovou. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na
změny.
ad3) A. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za komunální odpad za rok 2015 ve výši
500 Kč na osobu a rekreační domek. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.dubna
kalendářního roku. Činí-li poplatek za domácnost více než 1000 Kč, lze tento poplatek uhradit ve dvou
stejných splátkách a to nejpozději do 30. dubna a 31.října kalendářního roku dle Obecně závazné
vyhlášky č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkům, kteří
jsou držiteli průkazu ZTP/P, podle zvláštního právního předpisu.
Usnesení č.1:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za komunální odpad za rok 2015 ve výši 500 Kč na
osobu a rekreační domek .Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.dubna kalendářního

roku. Činí-li poplatek za domácnost více než 1000 Kč, lze tento poplatek uhradit ve dvou stejných
splátkách a to nejpozději do 30. dubna a 31.října kalendářního roku dle Obecně závazné vyhlášky
č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Pro: Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Mgr. Jaroslav Zelený
Proti: 0
Zdrželi se hlasování:0
B. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek ze psů v roce 2015 dle Obecně závazné
vyhlášky č 3/2011. Za jednoho psa činí poplatek 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa je
poplatek 75 Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vílanec. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna kalendářního roku. Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů ,anebo poživatel sirotčího důchodu. Od poplatku je dále osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá ,bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis./ § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích/

Usnesení č.2:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek ze psů v roce 2015 : za jednoho psa činí poplatek
50 Kč, za druhého a každého dalšího psa je poplatek 75 Kč.
Pro: Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Mgr. Jaroslav Zelený
Proti:0
Zdrželi se hlasování:0
ad4)Zastupitelstvo obce projednalo možnost realizace dětského hřiště v obci Vílanec v prostorách
zahrady bývalé školy. Obec Vílanec bude žádat o dotace na dětské hřiště z Programu obnovy venkova
/Dále jen POV/Ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace je v max. výši 400tisíc Kč. Žádost musí být
podána do 15.2. 2015.Obec Vílanec si nechá vypracovat žádost od firmy TEWIKO systems , s.r.o.
Tř. Dr. Milady Horákové 185/66460 06 Liberec, zastoupené panem Josefem Hruškou. Úhrada podání
žádosti na MMR činí 2000 Kč. Po objednání vypracování žádosti 2.000,-Kč pokud bude žádost
úspěšná.
ad5) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti na dotaci Kraje Vysočina z POV. Bude požádáno
na terénní úpravy v prostorách kolem bývalé školy p.č. 1496/2,1496/5. Obec Vílanec si nechá
vypracovat projekt na tyto terénní úpravy. Žádost musí být podána do 31.1.2015.

ad6)Zastupitelstvo obce projednalo možnost platby za komunální odpad ,poplatek ze psů formou
převodem na účet obce Vílanec.

Poplatek za komunální odpad: variabilní symbol: popisné číslo domu. Poznámka: příjmení,
jméno. Účel platby: poplatek za popelnice
Poplatek za psa: variabilní symbol: popisné číslo domu .Poznámka: příjmení, jméno. Účel platby:
poplatek za psa

Zapsala: Lenka Pernová
Ověřili: Marcela Zelená
Lenka Danková
Starostka obce: Lenka Maršánová

Dne: 11.1.2015

