
Obec Vílanec 
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 15. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 20.5. 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 účetní závěrky za rok 2019 
4. Schválení Závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2019 
5. Schválení Rámcové partnerské smlouvy s MAS Třešťsko, o.p.s.   
6. Rozpočtová opatření č. 5, 6 
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje 
Vysočina 
8. Usnesení o nákupu pozemků v nejvyšší ceně 851.000 Kč 
9. Diskuse  

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 20.5.2020 v 19 hodin 
uvítáním přítomných zastupitelů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
ukončeno ve 20.30  hodin. 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová,  
Nepřítomni:   0       Omluveni:   Tomáš Pelán, Lenka Pernová  
 
K bodu 1  
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Tomáš Havran a Josef 
Koreš 
Paní starostka navrhla doplnění programu: 
9. schválit novou smlouvu na prodej dřeva nastojato 1000 m3 firmě Martina Kučerová IČ 65770153 
za stejných podmínek jako v předchozí smlouvě schválené ZO dne 2.3.20 
  
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu programu a schvaluje zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.23 ze dne 20.5.2020: ZO schválila program zasedání a zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
 

K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno 
 
K bodu 3. Schválení účetní závěrky za rok 2019 
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  Josef Koreš 



Usnesení č.24 ze dne 20.5.2020: ZO schválila účetní závěrku za rok 2019 sestavenou ke dni 
31.12.2019 
 
K bodu 4 Schválení Závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2019 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Závěrečný účet obce Vílanec bez výhrad včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2019 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  Josef Koreš 
Usnesení č.25 ze dne 20.5.2020: ZO schválila Závěrečný účet obce Vílanec bez výhrad včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 
 
K bodu 5 Schválení Rámcové partnerské smlouvy s MAS Třešťsko, o.p.s.   
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rámcovou partnerskou smlouvy s MAS Třešťsko, o.p.s.   
Pro: Marcela Zelená, Josef Koreš, Zdeňka Příplatová, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  Tomáš Havran 
Usnesení č.26 ze dne 20.5.2020: ZO schválila Rámcovou partnerskou smlouvy s MAS Třešťsko, o.p.s.   
 
K bodu 6 Rozpočtová opatření č.5 a 6 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.5 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6 –  výdej na nákup pozemků ve výši 
1.200.000 Kč 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.27 ze dne 20.5.2020: ZO schválila rozpočtové opatření č.6 – výdej na nákup pozemků ve 
výši 1.200.000 Kč 
 
K bodu 7 Smlouva o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území 
Kraje Vysočina 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní 
obslužnosti na území Kraje Vysočina 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.28 ze dne 20.5.2020: ZO schválila Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se 
zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina 
 
K bodu 8 Usnesení o nákupu pozemků v nejvyšší ceně 851.000 Kč 
Nákup pozemků v k.ú. Vílanec – trvalý travní porost 21.635 m2, orná půda 11.481 m2, lesní 
pozemek 5.656 m2 a ostatní plocha 2.623 m2 
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup pozemků v k.ú. Vílanec – trvalý travní porost 21.635 m2, orná 
půda 11.481 m2, lesní pozemek 5.656 m2 a ostatní plocha 2.623 m2 do maximální částky 
1.200.000 Kč. 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.29 ze dne 20.5.2020: ZO schválila nákup pozemků v k.ú. Vílanec – trvalý travní porost 
21.635 m2, orná půda 11.481 m2, lesní pozemek 5.656 m2 a ostatní plocha 2.623 m2 do 
maximální částky 1.200.000 Kč. 
 
 
 



K bodu 9 schválit novou smlouvu na prodej dřeva nastojato 1000 m3 firmě Martina Kučerová IČ 
65770153 za stejných podmínek jako v předchozí smlouvě schválené dne 2.3.2020 
Návrh usnesení: ZO schvaluje firmu na prodej dřeva na stojato v rozsahu 1000 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   
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.30 ze dne 20.5.2020: ZO schválila firmu na prodej dřeva na stojato v rozsahu 1000 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 
 
Diskuse 
- dne 4.5.2020 hořela pergola a strom u domu paní Spurné – paní starostka děkuje rodinám 
Korešových za přivolání hasičů, za zajištění požáru a za okamžitou pomoc při likvidaci požáru a dále 
děkuje Sboru dobrovolných hasičů za jejich akceschopnost a rychlou likvidaci požáru 
- výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Loučkách - 2.6 v 9 hodin ve 
firmě Stavona Jihlava - otvírání obálek 
- výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Loučkách - 9.6. na obecním 
úřadu ve Vílanci ve 13.30 hod - hodnocení soutěže 
- výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Loučkách – 17.6. schválení 
vybrané firmy na vodovod na 16. ZO 
- umístění na 3. místě v anketě Zlatá jeřabina – v kategorii: Péče o kulturní dědictví, kde jsme se 
zúčastnili s projektem Obnova ohradní zdi hřbitova včetně restaurování brány – odměna 10.000 Kč 
a  slavnostní předání odměny a vytvoření videa z projektu 
- dostali jsme poděkování za účast v krajské anketě „Skutek roku 2019“ s projektem „Lipová alej 
Vílanec – Loučky“ 
- dokončit cestu k hřišti 
- 3.6. 2020 v 16 hodin bude sběr kovoodpadu a elektro od domů – organizují hasiči 
- víkend 5.6.-6.6. 2020 bude přistaven velkoobjemový kontejner na odpad 
- 331 tis. Kč schválená dotace na ohradní zeď IV. etapa 
 
Příští datum zasedání zastupitelstva dne 17.6.2020 v 18 hodin. 
 
Ve Vílanci zapsala dne 20.5.2020 Zdeňka Příplatová 

 
 

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

 
 

………………………………………………..    …………………………………………………… 
Tomáš Havran, ověřovatel     Josef Koreš, ověřovatel   
 
 


