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Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 26. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 3.11.2021 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. 11,12/2021 
3. Návrh rozpočtu na rok 2022 
4. prodej části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec podle znaleckého posudku 
5. Stanovení inventarizační komise pro inventuru majetku obce 
6. Přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR – 31 000 Kč  
7. Přijetí dotace na Lesopark Vílanec od Nadace Partnerství 60 000 Kč na výsadbu stromů 
8. Přijetí dotace od Nadace Via – Mikrogrant Dobrodruzi 2021 ve výši 2 000 Kč na ceny a drobné 
občerstvení na Deskohraní 
9. Odkup pozemků od Státního pozemkového úřadu dle znaleckého posudku 
10. Kácení stromů po bouřce v 6/2021 u obecního úřadu a zdravotní řez u kostela a kácení u 
čekárny dle dendrologického posudku 
 
Diskuse  

- Zápisy kontrolního a finančního výboru 
- Rozsvícení vánočního stromu 
- Podklady pro bezpečný přechod na silnici I/38 
- Žádost o příspěvek na kůrovcovou kalamitu za rok 2020 
- Údržba zeleně, zimní údržba, úklid obcí 
- Žádost 
- Další schůze 15.12.2021 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 3.11.2021 v 18:00 hodin 
uvítáním zastupitelů a občanů v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci.  
 
Přítomni: Marcela Zelená, Josef Koreš, Tomáš Havran Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana 
Sommerová 
Nepřítomni:   1 Zdeňka Příplatová       Omluveni: 1  Zdeňka Příplatová 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu a navrhuje doplnit program o:  
Bod 11. dodatek č. 3 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko, který upravuje bod č. 
IV „Členství svazku“ odstavec 6, kde se doplňuje text: "O přijetí nového člena svazku rozhoduje 
valná hromada, nejméně dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí. Aktuální seznam čle-
nů svazku vede předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku." a 
bod VI. "Stanovy"  odst. 2, kde se doplňuje text: "O změně stanov rozhoduje valná hromada usne-
sením, nejméně dvoutřetinovou většinu všech hlasů členských obcí." 
a 
Bod 12. rozpočtové opatření č.13/2021 
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Bod 2. změna na rozpočtové opatření č. 12/2021 
Do diskuse:  žádost o prodej parcely v k.ú, Vílanec p.č. 212/3 
 
Zapisovatelem je navržen Tomáš Havran a ověřovateli tohoto zápisu Hana Sommerová a Josef 
Koreš 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšířit program o Bod č. 11 a 12 a opravu bodu č. 2, schvaluje 
zapisovatele Tomáše Havrana a ověřovatele tohoto zápisu Josefa Koreše, Hanu Sommerovou. 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
 
Přijato usnesení č.44 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce schvaluje program 
zastupitelstva rozšířený o body č. 11, č. 12 a opravu bodu č. 2,  zastupitelstvo obce schvaluje 
zapisovatele Tomáše Havrana, ověřovatele Hanu Sommerovou, Josefa Koreše.  
 
 
K bodu 2. Rozpočtové opatření č. 12 /2021 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2021 
 
K bodu 3. Návrh rozpočtu obce Vílanec na rok 2022 
 
Hlasování:      
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Hana Sommerová 
Proti: Tomáš Pelán, Lenka Pernová 
Zdržel se: Josef Koreš 
 
Nepřijato usnesení č.45 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh rozpočtu 
obce Vílanec na rok 2022. 
 
K bodu 4. prodej části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec ve vlastnictví obce, dle přiloženého 
geometrického plánu podle znaleckého posudku 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Přijato usnesení č. 46 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na 
převod části pozemku p. č. 1496/6  k.ú. a obci Vílanec, zapsaného na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu kraje Vysočina, Katastrální pracoviště Jihlava ve vlastnictví obce Vílanec.  
 
 
K bodu 5. Stanovení inventarizační komise pro inventuru majetku obce ve složení: předseda -  
Zdeňka Příplatová, členové - Tomáš Havran, Lenka Pernová 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 



Stránka 3 z 4 

 

 
Přijato usnesení č. 47 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů 
inventarizační komise ve složení: předseda - Zdeňka Příplatová, členové - Tomáš Havran, 
Lenka Pernová.  
 
K bodu 6. Přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR – 31 000 Kč  
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Přijato usnesení č. 48 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na volby do 
Poslanecké sněmovny ČR. 
 
K bodu 7. Přijetí dotace na Lesopark Vílanec od Nadace Partnerství 60 000 Kč na výsadbu stromů 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Přijato usnesení č. 49 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci na Lesopark 
Vílanec od Nadace Partnerství 60 000 Kč na výsadbu stromů. 
 
 
K bodu 8. Přijetí dotace od Nadace Via – Mikrogrant Dobrodruzi 2021 ve výši 2 000 Kč na ceny a 
drobné občerstvení na Deskohraní 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Přijato usnesení č. 50 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce přijímá dotaci od Nadace Via – 
Mikrogrant Dobrodruzi 2021 ve výši 2 000 Kč na ceny a drobné občerstvení na Deskohraní. 
 
 
K bodu 9. Odkup pozemků od Státního pozemkového úřadu dle znaleckého posudku 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Hana Sommerová 
Zdrželi se: Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 
 
Nepřijato usnesení č. 51 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo neschvaluje kupní smlouvu na 
koupi pozemků v k.ú. Vílanec od České republiky – Státního pozemkového úřadu, kdy 
předmětem koupě byly pozemky par.č. 173/3, 185/42, 1563/12, 1568, 1570/1, 1570/2 vše v 
k.ú. a obci Vílanec. 
 
K bodu 10. Kácení stromů po bouřce v 6/2021 u obecního úřadu a zdravotní řez stromu u 
kostela a kácení stromu u čekárny dle dendrologického posudku 
 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 
 
Přijato usnesení č. 52 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce schvaluje kácení stromu 
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poškozeného při bouři (6/2021) u obecního úřadu, zdravotní řez stromu u kostela, kácení 
stromu u čekárny dle dendrologického posudku. 
 

K bodu 11. Žádost Mikroregionu Třešťsko na změnu stanov. Dodatek č. 3 Stanov dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Třešťsko, který upravuje bod č. IV „Členství svazku“ odstavec 6, kde se 
doplňuje text: "O přijetí nového člena svazku rozhoduje valná hromada, nejméně dvoutřetinovou 
většinu všech hlasů členských obcí. Aktuální seznam členů svazku vede předseda a v aktuálním 
znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku." a bod VI. "Stanovy" odst. 2, kde se dopl-
ňuje text: "O změně stanov rozhoduje valná hromada usnesením, nejméně dvoutřetinovou většinu 
všech hlasů členských obcí." 

Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Hana Sommerová 

Přijato usnesení č. 53 ze dne 3.11.2021: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Mikroregionu 
Třešťsko na změnu stanov ve znění: Dodatek č. 3 Stanov dobrovolného svazku obcí Mikrore-
gion Třešťsko, který upravuje bod č. IV „Členství svazku“ odstavec 6, kde se doplňuje text: "O 
přijetí nového člena svazku rozhoduje valná hromada, nejméně dvoutřetinovou většinu všech 
hlasů členských obcí. Aktuální seznam členů svazku vede předseda a v aktuálním znění jej zve-
řejňuje na internetových stránkách svazku." a bod VI. "Stanovy" odst. 2, kde se doplňuje text: "O 
změně stanov rozhoduje valná hromada usnesením, nejméně dvoutřetinovou většinu všech hlasů 
členských obcí." 

 
K bodu 12. rozpočtové opatření č.13/2021 
Hlasování: s ohledem na neschválení bodu č. 9 nebylo pro bezúčelnost o navrženém 
rozpočtovém opatření č. 13/2021 hlasováno 
 
Diskuse  

- Zápisy kontrolního a finančního výboru 
- Rozsvícení vánočního stromu 
- Podklady pro bezpečný přechod na silnici I/38 
- Žádost o příspěvek na kůrovcovou kalamitu za rok 2020 
- Údržba zeleně, zimní údržba, úklid obcí 
- Žádost  
- Další schůze 15.12.2021 

 
26. zasedání zastupitelstva obce Vílanec, které se konalo ve středu 3.11.2021 v zasedací 
místnosti obecního úřadu ve Vílanci bylo ukončeno v 19:05 hod.  

 
Ve Vílanci zapsal dne 03.11.2021 

  
……………………………………………….    ………………………………………………….. 
Mgr. Tomáš Havran, zapisovatel    Marcela Zelená, starostka 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Josef Koreš, ověřovatel     Hana Sommerová, ověřovatel 


