Zasedání zastupitelstva obce
Číslo:
31
Datum: 23.04.2014

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne 23.04.2014 v 19.40
hodin.
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan
Novotný, Tomáš Pelán, Marcela Zelená.
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hosté: 0
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Vítězslav Vičan, Marcela
Zelená a Tomáš Pelán.
Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Mgr. Rudolf Šmíd.
K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu.
Schválení programu:
Starostka obce Bohumila Pípová seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce z 20.03.2014.
Projednání „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013“ Obce
Vílanec.
Projednání závěrečného účtu Obce Vílanec za rok 2013.
Projednání účetní uzávěrky za rok 2013 Obce Vílanec.
Projednání odměny pro účetní Obce Vílanec Lenky Šmídové, byt. Vílanec 66, 588
35 Vílanec.
Projednání žádosti pana Petra Dufka, byt. Loučky u Jihlavy č.p. 103E jako
zájemce o pracovní místo pro Obec Vílanec a výběr pracovníka na obsazení
pracovního místa pro Obec Vílanec.
Projednání žádosti Nohejbalového klubu Vílanec-Loučky, zastoupený žadatelem
Jaroslavem Zeleným, o finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč na zakoupení dvou
nohejbalových míčů, pohárů pro vítězná družstva a případného nealkoholického
občerstvení na „Pouťový nohejbalový turnaj“ v obci Loučky, který se uskuteční
v měsíci červenci roku 2014.
Projednání žádosti, Nohejbalového klubu Vílanec-Loučky, zastoupený žadatelem
Jaroslavem Zeleným, o finanční příspěvek v předpokládaném rozpočtu ve výši
kolem 10.000,-Kč, na zakoupení materiálu na opravu „Přístřešku pro nářadí a
antuku“ - chatky v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 (st. p. č. 46)
v k.ú. Loučky u Jihlavy (opravy zápraží, dřevěného zábradlí a dřevěných schodů
k zápraží objektu) a zázemí v blízkosti sportovních hřišť v obci Loučky. Žadatel
dále uvádí, že opravy objektu a úpravy zázemí v blízkosti a okolí sportovních
hřišť budou žadateli provedeny svépomocí.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Projednání žádosti o povolení uspořádání kulturní akce na hřišti v obci Vílanec,
podanou žadatelem Bc. Liborem Škrhákem, byt. Jihlava, E. Rošického 7, 586 01
Jihlava v termínu od 04.07.2014 do 05.07.2014.
Projednání „Dohody o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Obcí Vílanec,
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená Bohumilou Pípovou –
starostkou obce a INDRA-ŠEBESTA, v.o.s., IS JEDNOTA, spotřební družstvo
v likvidaci, Tovární 337, 589 20 Třešť, zastoupená Mgr. Jiřím Šebestou,
insolvenčním správcem, IČ:00032271 – příjemce k provozu pojízdné prodejny
v roce 2014.
Projednání programového období 2014-2020 územní působnost MAS Třešťsko,
o.p.s. na správním území Obce Vílanec.
Projednání žádosti pana Josefa Hladka, byt. Vílanec 63, 588 35 Vílanec o
odkoupení pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku p.č. 167/6 o výměře 80
m2, vše v k.ú. Vílanec v majetku Obce Vílanec.
Projednání případné nabídky pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku p.č.
167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, k prodeji
občanům.
Projednání uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec,
IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a firmou EKOKOM, a.s., Praha, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ:25134701, zastoupená
ředitelkou oddělení využití odpadů RNDr. Martinou Vrbovou o zajištění odběru a
využití odpadů z obalů.
Projednání a stanovení počtu členů volební komise a stanovení zapisovatele na
volby do Evropského parlamentu, konané v České republice v roce 2014, ve dnech
23.05.2014 až 24.05.2014.
Projednání „Oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu
Životní prostředí pro akci „Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové
budovy Vílanec“, akceptační číslo 13150383 na objektu bývalé základní školy v
obci Vílanec, na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
Projednání finančního a květinového daru k životnímu jubileu pana Rudolfa
Šmída, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec, místostarosty Obce Vílanec.
Projednání žádosti Marcely Zelené, byt. Vílanec 58, 588 35 Vílanec o finanční
příspěvek ve výši 500,-Kč na zajištění a zakoupení občerstvení a zakoupení věcí na
akci s názvem „Pálení čarodějnic“, která se uskuteční dne 30.04.2014 v obci
Vílanec, pro děti a mládež obce Vílanec a Loučky a děti z blízkého okolí.
Diskuse.

ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 20.03.2014, bylo splněno.
ad. 2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013“ – bez výhrad. Přezkoumání hospodaření Obce Vílanec za rok 2013
bylo provedeno dne 03.03.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013“ – bez výhrad. Přezkoumání hospodaření Obce Vílanec za rok 2013
bylo provedeno dne 03.03.2014.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ad. 3) Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje závěrečný účet Obce Vílanec za rok 2013.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje závěrečný účet Obce Vílanec za rok 2013. Výsledek
hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ad. 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku za rok 2013 Obce Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje účetní uzávěrku za rok 2013 Obce Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční odměnu pro Lenku Šmídovou, byt.
Vílanec 66, 588 35 Vílanec, která vykonává práci jako účetní Obce Vílanec, pro Obec
Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu, pro účetní Obce Vílanec, Lenku Šmídovou,
byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec, za dlouhodobě dobře vykonávanou práci pro Obce Vílanec,
ve funkci účetní Obce Vílanec. Odměny budou uděleny 3x ve výši 2.000,-Kč hrubého a 1x ve
výši 1.500,-Kč hrubého. Celková částka přidělených odměn byla zastupitelstvem obce
schválena ve výši jednoho hrubého platu ve výši 7.500,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje finanční odměnu, pro účetní Obce Vílanec Lenku
Šmídovou, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec, za dlouhodobě dobře vykonávanou práci pro
Obce Vílanec, ve funkci účetní Obce Vílanec. Odměny budou uděleny 3x ve výši 2.000,-Kč
hrubého a 1x ve výši 1.500,-Kč hrubého. Zastupitelstvo obce schvaluje celkovou částku
přidělených odměn ve výši jednoho hrubého platu ve výši 7.500,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Petra Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33
Stonařov o pracovní místo pro práci pro Obec Vílanec. Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo přijmutí pana Petra Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov, jako pracovníka na
obsazení pracovního místa pro Obec Vílanec. S pracovníkem bude sepsána a uzavřena
„Dohoda o provedení práce“ s příjmem 6.000,-Kč hrubého za měsíc, kdy pracovník obce
bude mít povinnost vést přehled odpracovaných hodin odvedené práce. Konkrétní podmínky
práce pro Obec Vílanec budou upraveny v „Dohodě o provedení práce“. Zastupitelstvo obce
dále projednalo a předběžně schválilo, že pracovní místo bude zřízeno v plánovaném období
od 01.05.2014 do 30.09.2014 a tato doba a období bude dále, dle potřeby, možno
zastupitelstvem obce upravovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijmutí pana Petra Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov
jako pracovníka na obsazení pracovního místa pro Obec Vílanec. Zastupitelstvo obce
schvaluje, s pracovníkem panem Petrem Dufkem, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov,
uzavření „Dohody o provedení práce“ s příjmem 6.000,-Kč hrubého za měsíc, kdy pracovník
obce bude mít povinnost vést přehled odpracovaných hodin odvedené práce. Zastupitelstvo
obce schvaluje, že konkrétní podmínky práce, odváděné pracovníkem pro Obec Vílanec,
budou upraveny a uvedeny v „Dohodě o provedení práce“. Zastupitelstvo obce dále schválilo,
že pracovní místo bude zřízeno v plánovaném období od 01.05.2014 do 30.09.2014 a tato
doba a období bude dále, dle potřeby, možno zastupitelstvem obce upravovat.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

ad. 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Nohejbalového klubu VílanecLoučky, zastoupený žadatelem Jaroslavem Zeleným, o finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč
na zakoupení dvou nohejbalových míčů, pohárů pro vítězná družstva a případného
nealkoholického občerstvení na „Pouťový nohejbalový turnaj“ v obci Loučky, který se
uskuteční v měsíci červenci roku 2014.
Zastupitelstvo obce schválilo, Nohejbalovému klubu Vílanec-Loučky, finanční příspěvek ve
výši 3.000,-Kč na zakoupení dvou nohejbalových míčů, pohárů pro vítězná družstva a
případného nealkoholického občerstvení a věcí s občerstvením souvisejících na „Pouťový
nohejbalový turnaj“ v obci Loučky, který se uskuteční v měsíci červenci roku 2014.
Žadatel, Nohejbalový klubu Vílanec-Loučky doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje Nohejbalovému klubu Vílanec-Loučky, finanční
příspěvek ve výši 3.000,-Kč na zakoupení dvou nohejbalových míčů, pohárů pro vítězná
družstva a případného nealkoholického občerstvení a věcí s občerstvením souvisejících na
„Pouťový nohejbalový turnaj“ v obci Loučky, který se uskuteční v měsíci červenci roku 2014.
Žadatel, Nohejbalový klub Vílanec-Loučky doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ad. 8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost, Nohejbalového klubu Vílanec-Loučky,
zastoupený žadatelem Jaroslavem Zeleným, o finanční příspěvek v předpokládaném rozpočtu
ve výši kolem 10.000,-Kč, na zakoupení materiálu na opravu „Přístřešku pro nářadí a antuku“
- chatky v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 (st. p. č. 46) v k.ú. Loučky u
Jihlavy (opravy zápraží, dřevěného zábradlí a dřevěných schodů k zápraží objektu ) a zázemí
v blízkosti sportovních hřišť v obci Loučky.
Žadatel dále uvedl, že opravy objektu a úpravy zázemí v blízkosti a okolí sportovních hřišť
budou žadateli provedeny svépomocí.
Zastupitelstvo obce schvaluje, Nohejbalovému klubu Vílanec-Loučky, finanční příspěvek do
výše 10.000,-Kč na zakoupení materiálu na opravu „Přístřešku pro nářadí a antuku“ - chatky
v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 (st. p. č. 46) v k.ú. Loučky u Jihlavy (oprava zápraží, dřevěného zábradlí a dřevěných schodů k zápraží objektu ) a zázemí
v blízkosti sportovních hřišť v obci Loučky. Oprava objektu a zázemí bude provedena
svépomocí.
Žadatel, Nohejbalový klub Vílanec-Loučky doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, Nohejbalovému klubu Vílanec-Loučky, finanční příspěvek do
výše 10.000,-Kč na zakoupení materiálu na opravu „Přístřešku pro nářadí a antuku“ - chatky
v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 (st. p. č. 46) v k.ú. Loučky u Jihlavy (oprava zápraží, dřevěného zábradlí a dřevěných schodů k zápraží objektu ) a zázemí
v blízkosti sportovních hřišť v obci Loučky. Oprava objektu „Přístřešku pro nářadí a antuku“ chatky v obci Loučky u Jihlavy a zázemí bude provedena svépomocí.

Žadatel, Nohejbalový klub Vílanec-Loučky doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ad. 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o povolení uspořádání kulturní akce
na hřišti v obci Vílanec, podanou žadatelem Bc. Liborem Škrhákem, byt. Jihlava, E.
Rošického 7, 586 01 Jihlava v termínu od 04.07.2014 do 05.07.2014. Zastupitelstvo obce
schválilo uspořádání kulturní akce s reprodukovanou hudbou na hřišti v obci Vílanec na
pozemku p.č. 249/2 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec s tím, že bude zajištěna hladina
zvuku reprodukované hudby v povolených mezích, že bude zajištěna pořadatelská činnost po
dobu celého průběhu konání uvedené akce a že bude, jak v průběhu, tak po ukončení akce
zajištěn a proveden celkový úklid od odpadů a případných dalších nečistot a znečištění.
Pozemky a plocha v majetku Obce Vílanec bude dána do původního stavu a to vše
pořadatelem a žadatelem akce.
Povolení ke konání akce se vztahuje k povolení užívat pouze pozemky v majetku Obce
Vílanec. Pronájem pozemků v majetku Obce Vílanec bude bezúplatný. S pořadatelem akce
bude uzavřena nájemní smlouva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení uspořádání kulturní akce na hřišti v obci Vílanec na
pozemku p.č. 249/2 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, na základě žádosti žadatele Bc.
Liborem Škrhákem, byt. Jihlava, E. Rošického 7, 586 01 Jihlava v termínu od 04.07.2014 do
05.07.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že bude zajištěna hladina zvuku reprodukované hudby
v povolených mezích, že bude zajištěna pořadatelská činnost po dobu celého průběhu konání
uvedené akce a že bude, jak v průběhu, tak po ukončení akce zajištěn a proveden celkový
úklid od odpadů a nečistot na pozemku konané akce a jeho okolí, případně dalších míst s akcí
spojených. Pozemky a plocha v majetku Obce Vílanec budou dány do původního stavu, tedy
do stavu jako před konáním akce a to vše pořadatelem a žadatelem akce. Povolení ke konání
akce se vztahuje k povolení užívat pouze pozemek v majetku Obce Vílanec. Pronájem
pozemku v majetku Obce Vílanec bude bezúplatný. S pořadatelem akce bude uzavřena
nájemní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ad. 10) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo uzavření „Dohody o poskytnutí
finančního příspěvku“ mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772,
zastoupená Bohumilou Pípovou – starostkou obce (jako poskytovatel) a INDRA-ŠEBESTA,
v.o.s., IS JEDNOTA, spotřební družstvo v likvidaci, Tovární 337, 589 20 Třešť, zastoupená
Mgr. Jiřím Šebestou, insolvenčním správcem, IČ:00032271 – (jako příjemce) k provozu
pojízdné prodejny v roce 2014.
Zastupitelstvo obce neschvaluje příjemci INDRA-ŠEBESTA, v.o.s., IS JEDNOTA, spotřební
družstvo v likvidaci, Tovární 337, 589 20 Třešť, zastoupená Mgr. Jiřím Šebestou,
insolvenčním správcem, IČ:00032271 žádnou finanční částku na provoz pojízdné prodejny
na rok 2014, která provozuje svoji činnost v obci Vílanec. Neposkytnutí finančních
prostředků žadateli, na zajištění provozu pojízdné prodejny, bylo Obcí Vílanec zdůvodněno
velice nízkou využitelností a nízkým zájmem občanů obce o provoz pojízdné prodejny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření „Dohody o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi
Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená Bohumilou Pípovou –
starostkou obce (jako poskytovatel) a INDRA-ŠEBESTA, v.o.s., IS JEDNOTA, spotřební
družstvo v likvidaci, Tovární 337, 589 20 Třešť, zastoupená Mgr. Jiřím Šebestou,
insolvenčním správcem, IČ:00032271 – (jako příjemce) k provozu pojízdné prodejny v roce
2014.
Zastupitelstvo obce neschvaluje příjemci INDRA-ŠEBESTA, v.o.s., IS JEDNOTA, spotřební
družstvo v likvidaci, Tovární 337, 589 20 Třešť, zastoupená Mgr. Jiřím Šebestou,
insolvenčním správcem, IČ:00032271, poskytnout finanční prostředky na provoz pojízdné
prodejny na rok 2014, která provozuje svoji činnost v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ad. 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo programové období 2014-2020 územní
působnost MAS Třešťsko, o.p.s. na správním území Obce Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje programové období 2014-2020 územní působnost MAS
Třešťsko, o.p.s. na správním území Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce schvaluje – souhlasí s územní působností MAS Třešťsko, o.p.s. na
správním území obce Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ad. 12) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Josefa Hladka, byt. Vílanec 63, 588 35
Vílanec o zájmu odkoupit pozemek p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemek p.č. 167/6 o
výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, který je v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo, že pozemek p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemek p.č. 167/6 o
výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec v majetku Obce Vílanec, bude nejdříve nabídnut k prodeji
občanům, dle platného postupu a legislativy a následně bude zastupitelstvem obce o prodeji
částí pozemků dále rozhodnuto.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že pozemek p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemek p.č. 167/6 o
výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec v majetku Obce Vílanec, bude nejdříve nabídnut k prodeji
občanům, dle platného postupu a legislativy a následně bude zastupitelstvem obce o prodeji
částí pozemků dále rozhodnuto.
Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ad. 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku pozemku p.č. 167/5 o výměře 33
m2 a pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce
Vílanec, k prodeji občanům.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a
pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. obce Vílanec, který je v majetku Obce
Vílanec, k prodeji občanům.
Zastupitelstvo obce dále schválilo cenu za l m2, nabízeného pozemku občanům, za částku ve
výši 80,-Kč za l m2 pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku p.č.
167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. obce Vílanec, v majetku Obce Vílanec, občanům k prodeji.

Zastupitelstvo obce dále schvaluje cenu za l m2 nabízeného pozemku občanům k prodeji za
částku ve výši 80,-Kč za l m2 pozemku.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ad. 14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec,
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a
firmou EKO-KOM, a.s., Praha, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ:25134701,
zastoupená ředitelkou oddělení využití odpadů RNDr. Martinou Vrbovou o zajištění odběru a
využití odpadů z obalů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a firmou EKO-KOM,
a.s., Praha, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ:25134701, zastoupená ředitelkou
oddělení využití odpadů RNDr. Martinou Vrbovou o zajištění odběru a využití odpadů
z obalů.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ad. 15) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo - stanovilo počet členů do volební komise
a stanovilo zapisovatele na volby do Evropského parlamentu, konané v České republice
v roce 2014, ve dnech 23.05.2014 až 24.05.2014.
Zastupitelstvo obce schválilo 3+1 člena (3 členy a 1 zapisovatele) do volební komise do voleb
do Evropského parlamentu, konané v České republice v roce 2014, ve dnech 23.05.2014 až
24.05.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku na volby do Evropského parlamentu, konané
v České republice v roce 2014, ve dnech 23.05.2014 až 24.05.2014 paní Lenku Maršánovou,
byt. Vílanec č.p. 30, 588 35 Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3+1 člena (3 členy a 1 zapisovatele) do volební komise do
voleb do Evropského parlamentu, konané v České republice v roce 2014, ve dnech
23.05.2014 až 24.05.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku na volby do Evropského parlamentu, konané
v České republice v roce 2014, ve dnech 23.05.2014 až 24.05.2014 paní Lenku Maršánovou,
byt. Vílanec č.p. 30, 588 35 Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
ad. 16) Zastupitelstvo obce projednalo „Oznámení o udělení korekce výše podpory
z Operačního programu Životní prostředí pro akci „Snížení energetické náročnosti objektu
víceúčelové budovy Vílanec“, akceptační číslo 13150383, na objektu bývalé základní školy v
obci Vílanec, na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo korekci výše dotace akceptovat a souhlasí s vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se sníženou částkou podpory ve věci realizace akce s názvem
„Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, akceptační číslo
13150383, na objektu bývalé základní školy v obci Vílanec. Výše korekce byla stanovena
v objemu 10 %.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje korekci výše dotace akceptovat a souhlasí s vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se sníženou částkou podpory ve věci akce s názvem „Snížení

energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, akceptační číslo 13150383, na
objektu bývalé základní školy v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ad. 17) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar ve výši 1.500,-Kč čisté
odměny k životnímu jubileu pro pana Rudolfa Šmída, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec,
místostarosta Obce Vílanec a zároveň zastupitelstvo obce schválilo zakoupení květinového
daru k životnímu jubileu pro pana Rudolfa Šmída, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec,
místostarostu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1.500,-Kč čisté odměny k životnímu
jubileu pro pana Rudolfa Šmída, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec, místostarosta Obce Vílanec
a zároveň zastupitelstvo obce schválilo zakoupení květinového daru k životnímu jubileu pro
pana Rudolfa Šmída, byt. Vílanec 66, 588 35 Vílanec, místostarostu obce.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ad. 18) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Marcely Zelené, byt. Vílanec 58,
588 35 Vílanec o finanční příspěvek ve výši do 500,-Kč na zajištění a zakoupení občerstvení a
zakoupení věcí na akci s názvem „Pálení čarodějnic“ která se uskuteční dne 30.04.2014 v obci
Vílanec, pro děti a mládež obce Vílanec a Loučky a děti z blízkého okolí.
Zastupitelstvo obce schvaluje povinnost doložení účetních dokladů žadatelkou Marcelou
Zelenou, na Obecní úřad Vílanec, za vyčerpané finanční prostředky, které byly
zastupitelstvem obce na uvedenou akci schváleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční částku do výše 500,-Kč na zajištění a zakoupení
občerstvení a zakoupení věcí na akci s názvem „Pálení čarodějnic“ která se uskuteční dne
30.04.2014 v obci Vílanec, pro děti a mládež obce Vílanec a Loučky a děti z blízkého okolí.
Zastupitelstvo obce schvaluje povinnost doložení účetních dokladů žadatelkou Marcelou
Zelenou, na Obecní úřad Vílanec, za vyčerpané finanční prostředky, které byly
zastupitelstvem obce na uvedenou akci schváleny.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
ad. 19) Diskuse.
1) Starostka obce Bohumila Pípová informovala zastupitelstvo obce o výměně některých
vodoměrů na měření odběru pitné vody, dodávané Obcí Vílanec, občanům obce.
2) Starostka obce Bohumila Pípová informovala zastupitelstvo obce o jednání k přidělení
finančních prostředků z dotačního programu k realizované akci s názvem „Přístavba skladu
požární techniky p.č. 42 k.ú. Vílanec“, pro Sbor dobrovolných hasičů v obci Vílanec.
Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd
Ověřili: Ing. Vítězslav Vičan
Marcela Zelená
Tomáš Pelán
Starostka obce: Bohumila Pípová

Dne: 30.04.2014

