
Obec Vílanec 
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 13. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

pondělí  2.3. 2020 v 19 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. Schválení vybrané firmy na IV. etapu ohradní zdi. 
4. Schválení vybrané firmy na prodej dřeva na stojato v rozsahu 2000 m3 
5. Projednání a schválení záměrů obce na podání žádostí o dotaci z Kraje Vysočina  
6. Diskuse a závěr    
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 2.3.2020 v 19 hodin 
uvítáním přítomných zastupitelů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
ukončeno ve 20.20 hodin. 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán 
Nepřítomni:   0 Omluveni:  Lenka Pernová 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Tomáš Havrana a Tomáš 
Pelán 
 
Paní starostka navrhla doplnění programu: 
6. projednat žádost paní Kristýny Šmídové o nákup pískoviště pro děti 
7. projednat opravu knihovny na žádost paní Novické 
Pan Tomáš Havran navrhl doplnění programu: 
8. projednání postupu obce ve věci komplexní pozemkové úpravy 
Pan Josef Koreš navrhl doplnění programu: 
9. návrh na ohodnocení velitele hasičů 
10. návrh na prodej starého auta bez STK 
11. Diskuse a závěr 
  
Návrh usnesení: ZO schvaluje změny programu a schvaluje zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Tomáše Havrana a Tomáše Pelána 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.10 ze dne 2.3.2020: ZO schválila program zasedání a zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Tomáše Havrana a Tomáše Pelána 
 

K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – po dohodě s ing. Monikou 
Kučerovou ze stavebního úřadu byly odeslány žádosti s fotografiemi stavu ochranného pásma 



vysokotlakého plynu v areálu Vachovec na Magistrát města Jihlavy a na firmu Gasnet s.r.o. 
K bodu 3. Schválení vybrané firmy na IV. etapu ohradní zdi. 
Byly předloženy 2 nabídky na zhotovitele IV. etapy ohradní zdi, a to firma Výstavba a rekonstrukce 
s.r.o. za cenu 663.598 Kč a firma STANER CZ s.r.o. za cenu 723.971 Kč. Před zasedáním 
zastupitelstva oznámil jednatel firmy Výstavba a rekonstrukce s.r.o., že konečnou cenu snižuje na 
částku 619.249,60 Kč. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako zhotovitele IV. etapy ohradní zdi firmu Výstavba a rekonstrukce 
s.r.o. za cenu 619.250 Kč 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.11 ze dne 2.3.2020: ZO schválila jako zhotovitele IV. etapy ohradní zdi firmu Výstavba a 
rekonstrukce s.r.o. za cenu 619.250 Kč 
 
K bodu 4. Schválení vybrané firmy na prodej dřeva na stojato v rozsahu 2000 m3 
Byly předloženy 2 nabídky na prodej dřeva nastojato v rozsahu 2000 m3. Firma  MAXANHUBLE 
s.r.o., IČ:04054733 za cenu 400 Kč za m3 a Martina Kučerová IČ:65770153 za cenu dřeva – 
zhoršená kvalita v objemu 300 m3  - 150,-Kč/m3, kůrovcová hmota - kupní cena 350,-Kč/m3,  
čerstvá hmota - kupní cena 450,-Kč/m3 a na náklady firmy bude proveden úklid klestu 
Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu na prodej dřeva na stojato v rozsahu 2000 m3 Martina 
Kučerová IČ:65770153 za cenu dřeva – zhoršená kvalita v objemu 300 m3  - 150,-Kč/m3, kůrovcová 
hmota - kupní cena 350,-Kč/m3, čerstvá hmota - kupní cena 450,-Kč/m3 a na náklady firmy bude 
proveden úklid klestu 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.12 ze dne 2.3.2020: ZO schválila firmu na prodej dřeva na stojato v rozsahu 2000 m3 
Martina Kučerová IČ:65770153 za cenu dřeva – zhoršená kvalita v objemu 300 m3  - 150,-Kč/m3, 
kůrovcová hmota - kupní cena 350,-Kč/m3, čerstvá hmota - kupní cena 450,-Kč/m3 a na náklady 
firmy bude proveden úklid klestu 
 
K bodu 5. Projednání a schválení záměrů obce na podání žádostí o dotaci z Kraje Vysočina 
Paní starostka předložila záměr podat žádosti o dotace na zhotovení nových webových stránek 
obce a autobusové čekárny z Fondu Vysočiny 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr podat žádosti o dotace na zhotovení nových webových 
stránek obce a autobusové čekárny z Fondu Vysočiny 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.13 ze dne 2.3.2020: ZO schválila záměr podat žádosti o dotace na zhotovení nových 
webových stránek obce a autobusové čekárny z Fondu Vysočiny 
 
K bodu 6. projednat žádost paní Kristýny Šmídové o nákup pískoviště pro děti 
Paní starostka seznámila zastupitele se žádostí o nákup krytého pískoviště v ceně do 1.000 kč 
ZO bere na vědomí 
 
K bodu 7. projednat opravu knihovny na žádost paní Novické 
Paní starostka seznámila zastupitele se žádostí o opravu knihovny, kde opadává zeď 
ZO bere na vědomí 



 
K bodu 8 projednání postupu obce ve věci komplexní pozemkové úpravy 
Místostarosta seznámil zastupitele se záměrem postupu ve věci komplexní pozemkové úpravy 
ZO bere na vědomí 
 
K bodu 9 návrh na ohodnocení velitele hasičů 
Pan Koreš navrhuje měsíční odměnu pro velitele hasičů za vedení a údržbu hasičské techniky 
v majetku obce  
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu o provedení práce pro pana Petra Nikrmajera ve výši 1.500 
Kč měsíčně počínaje měsícem březen 2020 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.14 ze dne 2.3.2020: ZO schválila dohodu o provedení práce pro pana Petra Nikrmajera 
ve výši 1.500 Kč měsíčně počínaje měsícem březen 2020 
 
K bodu 10 návrh na prodej starého auta bez STK 
Pan Koreš navrhuje záměr prodat staré auto bez STK za cenu 5.000 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr hasičů prodat staré auto bez STK za cenu 5.000 Kč 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán  
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.15 ze dne 2.3.2020: ZO schválila záměr hasičů prodat staré auto bez STK za cenu 5.000 
Kč 
 
Závěr a diskuse 
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat dne 15.4.2020 v 18 hodin. 
 
Ve Vílanci zapsala dne 2.3.2020 Zdeňka Příplatová 

 
 

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

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Tomáš Havran, ověřovatel     Tomáš Pelán, ověřovatel   
 
 


