
 
Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 24. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 21.7.2021 v 18 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Rozpočtová opatření č. 6,7 a 8/2021 
3. Schválení smlouvy na dotaci – FV2812 – Infrastruktura cestovního ruchu – 46.350 Kč 
4. Schválení smlouvy na dotaci FV02819 – Venkovské služby 2021 – 20.000 Kč 
5. Smlouva na prodej dřeva 1.písecká lesní a dřevařská, Smlouva na dřevo na stojato Martina 
Kučerová 7-10/2021 
6. Dar na tornádem postižené obce 
7. Přijetí dotace z KÚ na Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let – 226.520 Kč 
8. Návrh na odsouhlasení jednorázového příspěvku na zřízení DČOV v Loučkách 
 
Diskuse  

- Změna dodavatele energií  
- Změna ceny dřeva pro obyvatele obce 
- Nohejbalový turnaj Loučky 
- Termín další schůze 15.9.2021 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 21.7.2021 v 18 hodin 
uvítáním zastupitelů a jednoho občana. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve 
Vílanci, ukončeno v 19.15 hodin.   
 
Přítomni: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Tomáš Havran 
Nepřítomni:   0       Omluveni:   Tomáš Pelán , Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Paní starostka navrhuje doplnit program o bod 9. Výběr dodavatele na realizaci stavby 
Kontejnerové stání ve Vílanci firmu SDZprofin. Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a 
ověřovateli tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšířit program o bod č. 9 Výběr dodavatele na realizaci stavby 
Kontejnerové stání ve Vílanci firmu SDZprofin s.r.o. a schvaluje zapisovatele Zdeňku Příplatovou 
ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.27 ze dne 21.7.2021: ZO schválila rozšíření programu o bod č.9 Výběr dodavatele na 
realizaci stavby Kontejnerové stání ve Vílanci firmu SDZprofin s.r.o. a schválila zapisovatele Zdeňku 
Příplatovou a ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
 
 



K bodu 2 Rozpočtová opatření č. 6,7 a 8/2021 
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6,7 a 8/2021 
 
K bodu 3 Schválení smlouvy na dotaci – FV2812 – Infrastruktura cestovního ruchu – 46.350 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na dotaci – FV2812 – Infrastruktura cestovního ruchu – 
46.350 Kč 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.28 ze dne 21.7.2021: ZO schválila smlouvu na dotaci – FV2812 – Infrastruktura 
cestovního ruchu – 46.350 Kč 
 
K bodu 4 Schválení smlouvy na dotaci FV02819 – Venkovské služby 2021 – 20.000 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na dotaci FV02819 – Venkovské služby 2021 – 20.000 Kč 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.29 ze dne 21.7.2021: ZO schválila smlouvu na dotaci FV02819 – Venkovské služby 2021 
– 20.000 Kč 
 
K bodu 5 Smlouva na prodej dřeva 1.písecká lesní a dřevařská, Smlouva na dřevo na stojato 
Martina Kučerová 7-10/2021 
ZO byly předloženy smlouvy na prodej dřeva 1.písecká lesní a dřevařská s.r.o. a smlouva na dřevo 
na stojato Martina Kučerová 7-10/2021 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na prodej dřeva 1.písecká lesní a dřevařská s.r.o. a smlouvu 
na dřevo na stojato Martina Kučerová 7-10/2021 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.30 ze dne 21.7.2021: ZO schválila smlouvu na prodej dřeva 1.písecká lesní a dřevařská 
s.r.o. a smlouvu na dřevo na stojato Martina Kučerová 7-10/2021 
 
K bodu 6. Dar na tornádem postižené obce 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dary pro 4 obce na Moravě zasažené tornádem, pro každou 10.000 
Kč, celkem 40.000 Kč.  
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.31 ze dne 21.7.2021: ZO schválila dary pro 4 obce na Moravě zasažené tornádem, pro 
každou 10.000 Kč, celkem 40.000 Kč.  
 
K bodu 7 Přijetí dotace z KÚ na Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let – 226.520 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z KÚ na Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 
40 let – 226.520 Kč 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.32 ze dne 21.7.2021: ZO schválila přijetí dotace z KÚ na Obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů do 40 let – 226.520 Kč 



K bodu 8 Návrh na odsouhlasení jednorázového příspěvku na zřízení DČOV v Loučkách  
Zastupitelé obce Vílanec se obeznámili s podmínkami Výzvy číslo 12/2019 Národního programu Životní 
prostředí, která nabídla obcím 200 milionů korun na soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se dle 
Státního fondu životního prostředí ČR vyplatí budovat tam, kde nedává ekonomicky či technicky smysl stavět 
klasickou kanalizaci a velké čistírny odpadních vod. 
Vědomi si předností uvedených výzev SFŽP nelze opomenout následující skutečnosti:  
-              stavba jednotlivých DČOV bude převážně na cizích pozemcích  
-              provozovatelem uvedených zařízení bude příjemcem dotace tj. Obec Vílanec, provozovatel ale 
nebude mít výraznou možnost ovlivnit provoz jednotlivých DČOV  
-              je těžko dosažitelné pozdější převedení majetku DČOV na vlastníky jednotlivých odkanalizovaných 
objektů po uplynutí doby požadované udržitelnosti 10 let  
-              nutnost rekonstrukce čistírenských zařízení po uplynutí doby 15-25 let ze strany vlastníka DČOV  
-              zůstává zodpovědnost na obci za vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, (pokud je odtok 
z DČOV zaústěn přímo do vodoteče tak nikoliv)   
-              požadavek některých vodoprávních úřadů na vypouštění do vodotěsné kanalizace, což obnáší 
navíc výstavbu páteřní stoky   
-              reklamace jednotlivých vlastníků objektů v průběhu výstavby DČOV a po ní ohledně uvedení 
stavbou dotčených pozemků do původního stavu  
-              předpokládané vyšší investiční náklady při provádění stavby stavební firmou, oproti individuální 
výstavbě jednotlivých DČOV samotnými vlastníky objektů.  
Z uvedených důvodů byl předložen zastupitelům obce Vílanec návrh na odsouhlasení jednorázového 
příspěvku na zřízení DČOV, alternativně jímky na vyvážení u trvale obydlených objektů v místní části Loučky  
Podmínky udělení jednorázového příspěvku: 

- objekt musí mít přiděleno popisné anebo evidenční číslo  
- v objektu musí být hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu  
- certifikát (podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na 
základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3)  

- předložení dokladu o kolaudaci DČOV, případně jímky na vyváženi    
- předložení dokladu o zaplacení DČOV, případně jímky na vyvážení a souvisejících nákladů 

Proplacení jednorázového příspěvku je podmíněno podáním žádosti na Obec Vílanec v termínu do 
31.12.2022, předložením dokladu o Vodoprávním řízení (ohlášení stavby), certifikátu, dokladu o kolaudaci 
DČOV a dokladu o zaplacení DČOV a souvisejících nákladů.  
Výše uvedeného jednorázového finančního příspěvku na zřízení DČOV (alternativně jímky na vyvážení) je 
stanovena na 40.000 Kč/objekt. Ten bude žadateli proplacen na základě podané žádosti s požadovanými 
přílohami v termínu do třiceti dnů. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje jednorázový příspěvek na zřízení DČOV, případně jímky na vyvážení 
v Loučkách za uvedených podmínek ve výši 40.000 Kč s platností do 31.12.2022. 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Josef Koreš  
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.33 ze dne 21.7.2021: ZO schválila jednorázový příspěvek na zřízení DČOV, případně 
jímky na vyvážení v Loučkách za uvedených podmínek ve výši 40.000 Kč s platností do 31.12.2022 

 
K bodu 9 Výběr dodavatele na realizaci stavby Kontejnerové stání ve Vílanci firmu SDZprofin. 
ZO byly předloženy 3 nabídky stavebních firem na vybudování 3 kontejnerových stání ve Vílanci – 
firmy IPOS PS, s.r.o. , Swietelsky stavební s.r.o. a SDZprofin s.r.o., kdy nejnižší cena je bez DPH 
328.214 Kč 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodavatele na vybudování 3 kontejnerových stání ve Vílanci firmu 
SDZprofin s.r.o. za cenu 328.214 Kč bez DPH. 



Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran 
Proti:  0  Zdržel se:   Josef Koreš 
Usnesení č.34 ze dne 21.7.2021: ZO schválila dodavatele na vybudování 3 kontejnerových stání ve 
Vílanci firmu SDZprofin s.r.o. za cenu 328.214 Kč bez DPH. 
 
 
Diskuse  

- Změna dodavatel energií  
- Změna ceny dřeva pro obyvatele obce – z důvodu zvýšení cen dřeva se ode dne 22.7.2021 

zvyšuje cena dřeva pro obyvatele obce na 300 Kč za m3. 
- Nohejbalový turnaj Loučky 
- Příští schůze 15.9.2021 

 
 
Ve Vílanci zapsala dne 21.7.2021 Zdeňka Příplatová 

  
 

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

 
 
 

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


