
Obec Vílanec 
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 12. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 19. 2. 2020 v 18 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 

 

1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu   
2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce 
3. Rozpočtová opatření č. 13 
4. Schválení Strategického rozvojového dokumentu obcí Vílanec a Loučky pro období 2020-

2024 
5. Přijetí dotace „Revitalizace Loučky 2019“ ve výši 178.321,- Kč dne 6. 2. 2020 
6. Projednání návrhu na obecní znak a vlajku 
7. Projednání ceny za m3 dřeva pro občany obce+ zpráva za rok 2019 o těžbě dřeva 
8. Projednání návrhu smlouvy na prodej dřeva MAXANHUBLE s.r.o., IČ:04054733 
9. Projednání a schválení inventur 2019 
 
10. Diskuse a závěr   
 - podání dotace na IV. Etapa ohradní zdi hřbitova 

 - výměna pozemků s církví – orná půda 
 - podání dotace Odpady a ekologická výchova 
   Podprogram – Odpady Vílanec a Loučky – odpady 2020 
   -   Ekologická Výchova – Odpočinková zóna Vílanec 
   - Dotace Škoda stromky   
 - Akce v knihovně 24. 2. 2020 
 - Pozemkový úřad – zaměření obecních cest 
 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 19.2.2020 v 18 hodin 
uvítáním přítomných zastupitelů a občanů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu 
ve Vílanci, ukončeno ve 21.10 hodin. 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová,  Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová 
 
Nepřítomni:   0 Omluveni: 0 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Hana Sommerová a Lenka 
Pernová 
 
Paní místostarostka navrhla doplnění programu: 
      10. Projednat finanční dar obci Rohozná na Jihlavsku na odstranění škod po vichřici 
 
Paní Lenka Pernová navrhla doplnění programu: 

11. Předložit ZO cenové nabídky firem na úpravu veř. prostranství v obci Vílanec pod hřištěm- 



neprojednáno na minulých ZO  
12. Předložení ZO výsledek šetření starostky dotčených orgánů o kontrole ochranného pásma 

vysokotlakého plynu v areálu Vachovec-žádáno L. Pernovou 23.4.2019 na schůzi ZO  
13. Projednání plánovaných akcí starostky z rozpočtu obce Vílanec na rok 2020  
14. Předložení DPP+ vyplácení mzdy p. Matula Tomáš přes zimní období na údržbu v obci 

Vílanec- využití DPP  
15. Projednání uzavírání a ukončení pronájmů pozemků v obci Vílanec a Loučky starostkou bez 

vědomí ZO  
16. Projednání  úpravy pověření starostky k provádění rozpočtových pravidel ve výdajích- nyní 

do 200 tisíc  
17. Seznámení ZO starostkou s pokračováním realizace nového vodovodu a kanalizace v obci 

Loučky 
18. Dotace Škoda stromky 

 
Zástupci hasičů navrhli doplnění programu: 

19. Projednat koupi staršího vozu hasiči 
20. Diskuse a závěr 

 
Návrh usnesení: ZO schvaluje změny programu a schvaluje zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Hana Sommerová a Lenka Pernová 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.1 ze dne 19.2.2020: ZO schválila program zasedání a zapisovatele Zdeňka Příplatová  a 
ověřovatele Hana Sommerová a Lenka Pernová 
 

K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno 
 

K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 13/19 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.13/19 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/19 

 
K bodu 4 Schválení Strategického rozvojového dokumentu obcí Vílanec a Loučky pro období 2020-
2024 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obcí Vílanec a Loučky pro období 
2020-2024 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  Lenka Pernová 
Usnesení č.2 ze dne 19.2.2020: ZO schválila Strategický rozvojový dokument obcí Vílanec a Loučky 
pro období 2020-2024 
 
K bodu 5 Přijetí dotace „Revitalizace Loučky 2019“ ve výši 178.321,- Kč dne 6. 2. 2020 
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace „Revitalizace Loučky 2019“ ve výši 178.321,- Kč dne 6. 
2. 2020 SFŽP ČR. 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 



Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.3 ze dne 19.2.2020: ZO schválila přijetí dotace „Revitalizace Loučky 2019“ ve výši 
178.321,- Kč dne 6. 2. 2020 SFŽP ČR. 
 
K bodu 6 Projednání návrhu na obecní znak a vlajku 
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh znaku s modrým štítem se zelenou patou, oddělenou 
stříbrným vlnitým břevnem, nahoře se stříbrným květem a zlatým středem tolije bahenní a vlajku 
s květem uprostřed modrého pruhu nad bílým a zeleným pruhem v příloze žádosti o udělení 
komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.4 ze dne 19.2.2020: ZO schválila návrh znaku s modrým štítem se zelenou patou, 
oddělenou stříbrným vlnitým břevnem, nahoře se stříbrným květem a zlatým středem tolije 
bahenní a vlajku s květem uprostřed modrého pruhu nad bílým a zeleným pruhem v příloze žádosti 
o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce 
 
K bodu 7: Projednání ceny za m3 dřeva pro občany obce+ zpráva za rok 2019 o těžbě dřeva 
Paní Maršánová přednesla zprávu o stavu lesa a těžbě dřeva 
Návrh usnesení: ZO schvaluje 150 Kč za m3 dřeva pro občany obce 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.5 ze dne 19.2.2020: ZO schválila cenu 150 Kč za m3 dřeva pro občany obce 
 
K bodu 8: Projednání návrhu smlouvy na prodej dřeva MAXANHUBLE s.r.o., IČ:04054733 
Paní starostka předložila návrh smlouvy MAXANHUBLE s.r.o.s platbou předem na prodej 500 m3 
dřeva nastojato, případně na další smlouvu na dalších až 1.500 m3 za cenu 400 Kč za m3 a dále 
další nabídku jiné firmy za stejných podmínek, ale navíc s úklidem holin. 
ZO bere nabídky na vědomí, ZO schválí výběr firmy na příštím zastupitelstvu obce  
 
K bodu 9 Projednání a schválení inventur 2019 
ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu a inventarizační soupisy roku 2019 
Návrh usnesení: ZO schvaluje inventarizaci roku 2019 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.6 ze dne 19.2.2020: ZO schválila inventarizaci roku 2019 
 
K bodu 10: Projednat finanční dar obci Rohozná na Jihlavsku na odstranění škod po vichřici 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí daru 10.000 Kč do veřejné sbírky obci Rohozná na 
odstranění škod po vichřici 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 



Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.7 ze dne 19.2.2020: ZO schválila poskytnutí daru 10.000 Kč do veřejné sbírky obci 
Rohozná na odstranění škod po vichřici 
 
K bodu 11: Předložit ZO cenové nabídky firem na úpravu veř. prostranství v obci Vílanec pod 
hřištěm - neprojednáno na minulých ZO 
Starostka seznámila zastupitele s vyřezáním náletových dřevin a jejich spálením v období 
vegetačního klidu, cena za vyřezání náletu je 250 Kč za hodinu, cena za pálení je 180 Kč 
ZO bere předložení na vědomí 
 
K bodu 12: Předložení ZO výsledek šetření starostky dotčených orgánů o kontrole ochranného 
pásma vysokotlakého plynu v areálu Vachovec-žádáno L. Pernovou 23.4.2019 na schůzi ZO 
Starostka seznámila zastupitele, že nedostala odpověď od správce vysokotlakého plynu. 
ZO bere seznámení na vědomí 
 
K bodu 13: Projednání plánovaných akcí starostky z rozpočtu obce Vílanec na rok 2020  
Starostka seznámila zastupitele, že postupuje podle schváleného rozpočtu obce na rok 2020, 
jednotlivé akce se projednávají průběžně 
ZO bere seznámení na vědomí 
 
K bodu 14: Předložení DPP+ vyplácení mzdy p. Matula Tomáš přes zimní období na údržbu v obci 
Vílanec - využití DPP  
Starostka seznámila ZO s tím, že DPP byla ukončena 30.11.2019 a dosud nebyla uzavřená na rok 
2020 
ZO bere oznámení na vědomí 
 
K bodu 15: Projednání uzavírání a ukončení pronájmů pozemků v obci Vílanec a Loučky starostkou 
bez vědomí ZO  
Starostka prohlásila, že dosud nebyla uzavřena ani ukončena žádná smlouva na pronájem pozemků 
ZO bere oznámení na vědomí 
 
K bodu 16: Projednání úpravy pověření starostky k provádění rozpočtových pravidel ve výdajích -
nyní do 200 tisíc  
Dne 19.12.2018 ZO schválila pověření starostky Marcely Zelené k provádění rozpočtových pravidel 
a to do výše 200.000 Kč, a dále dne 4.9.2019 ZO projednalo, že při realizaci nákupů bude 
zastupitelstvo seznámeno s výběrem dodavatelů nákupů a projektů v hodnotě nad 200.000 Kč a to 
před realizací nebo nejpozději na dalším zasedání zastupitelstva. 
ZO bere oznámení na vědomí 
 
K bodu 17: Seznámení ZO starostkou s pokračováním realizace nového vodovodu a kanalizace v 
obci Loučky 
Starostka seznámila ZO o postupu příprav na realizaci s Ing. J. Novotným – návrh opatření v 
prameništi a vodojemu, instalovat klapky se škrcením ke stanovení 3 režimů: zimní s 
předpokládanou nižší spotřebou, letní s předpokládanou vyšší spotřebou a kritický v případě 
poruchy 
ZO bere oznámení na vědomí 
K bodu 18: Dotace Škoda stromky 
Je vyhlášený další ročník na poskytnutí dotace na vysázení stromů „Grantový program ŠKODA 



Stromky“, záměrem je požádat o dotaci na výsadbu stromů kolem silnice z Vílance do Louček z levé 
strany 
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace na vysázení stromů „Grantový 
program ŠKODA Stromky“, na výsadbu stromů kolem silnice z Vílanec do Louček 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.8 ze dne 19.2.2020: ZO schválila podání žádosti na poskytnutí dotace na vysázení 
stromů „Grantový program ŠKODA Stromky“, na výsadbu stromů kolem silnice z Vílanec do Louček 
 
K bodu 19: projednat koupi staršího vozu hasiči 
Hasiči předložili nabídku na koupi staršího vozu pro hasiče v ceně do 35.000 Kč. 
ZO bere na vědomí nabídku na koupi staršího vozu pro hasiče v ceně do 35.000 Kč. 
 
K bodu 20: diskuse 
Jsou vyhlášeny dotační tituly od MAS Třešťsko – využít na pořízení strojního vybavení pro hasiče a 
dále Nadace ČEZ Stromy na výsadbu stromů a keřů – využít na výsadbu stromů kolem cesty k hřišti  
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace MAS Třešťsko a Nadace ČEZ 
Stromy  
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.9 ze dne 19.2.2020: ZO schválila podání žádosti na poskytnutí dotace MAS Třešťsko a 
Nadace ČEZ Stromy  
 
Místostarosta seznámil ZO s podáním žádosti na dotaci na akci IV. Etapa ohradní zdi hřbitova, 
předpokládaný rozpočet je 660 tis. Kč 
 
Místostarosta seznámil ZO se zaměřením předpokládané výměry pozemků kolem hřiště, připravené 
na směnu s církví. Dále probíhá jednání o směně orné půdy ve vlastnictví obce s církví. 
 
Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem proběhne zaměření obecních cest. Záměrem je v budoucnu 
opravit nebo obnovit sjízdnost případně schůdnost obecních cest. 
 
Akce v knihovně dne 24.2.2020 – „Odpoledne pro celou rodinu“ – tvoření, hraní a povídání nad 
knihami 
 
Ve Vílanci zapsala dne 19.2.2020 Zdeňka Příplatová 

 
 

……………………………………………….    ………………………………………………….. 
Zdeňka Příplatová, místostarostka    Marcela Zelená, starostka 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Lenka Pernová, ověřovatelka     Hana Sommerová, ověřovatelka   
 
 


