
 
Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 28. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 12.1.2022 v 18 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy Kraje 
Vysočina 
3. Žádost o povolení kácení mimo les „neformální skupina obyvatel louček a jejich přátel“ 
4. Rozpočtová opatření č. 14-18/2021 
5. Záměr prodeje pozemku na p.č. 1778 k.ú. Vílanec 30m2 na trafostanici – kiosek 
6. Žádost o prodej pozemku na p.č. 212/3 v k.ú. Vílanec k výstavbě RD – záměr 
 
Diskuse: 

- Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru 
- Seznámení se záměrem investora v lokalitě č.7 
- Seznámení s dotačními tituly z Fondu Vysočiny 
- Špatný stav veřejného osvětlení 
- Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce v roce 2021 
- Zpráva o uplatňování ÚP Cerekvička-Rosice 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 12.1.2022 v 18 hodin 
uvítáním zastupitelů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, ukončeno 
v 19.30 hodin.   
 
Přítomni: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, 
Tomáš Pelán, Josef Koreš 
Nepřítomni:   0       Omluveni:  0 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu a navrhuje doplnit program o 
bod č.7 schválení smluv na prodej dřeva na stojato Martina Kučerová za období 11.-12/21 a 1-
3/2022 
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Hanu Sommerovou a 
Tomáše Pelána 
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšířit program o bod č.7 schválení smluv na prodej dřeva na stojato 
Martina Kučerová za období 11.-12/21 a 1-3/2022 a schvaluje zapisovatelem Zdeňku Příplatovou a 
ověřovatele tohoto zápisu Hanu Sommerovou a Tomáše Pelána 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.58 ze dne 12.1.2022: ZO schválila rozšíření programu o bod č. 7 schválení smluv na 
prodej dřeva na stojato Martina Kučerová za období 11.-12/21 a 1-3/2022 a zapisovatele Zdeňku 
Příplatovou a ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Havrana a Hanu Sommerovou 



K bodu 2 Schválení Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně technické mapy 
Kraje Vysočina 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálně 
technické mapy Kraje Vysočina 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.59 ze dne 12.1.2022: ZO schválila Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitálně technické mapy Kraje Vysočina 
 
K bodu 3 Žádost o povolení kácení mimo les „neformální skupina obyvatel louček a jejich přátel“ 
Paní Danková požádala o povolení vykácet náletové dřeviny na části p.č. 1394/24 v Loučkách a o 
souhlas se záměrem založit na uvedené parcele ovocný sad. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o povolení vykácet náletové dřeviny na části p.č. 1394/24 
k.ú. Loučky a souhlasí se záměrem založit na uvedené parcele ovocný sad. 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.60 ze dne 12.1.2022: ZO schválila žádost o povolení vykácet náletové dřeviny na části 
p.č. 1394/24 k.ú. Loučky a souhlasí se záměrem založit na uvedené parcele ovocný sad. 
 
K bodu 4 Rozpočtová opatření č.14-18/2021 
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14-18/2021 
 
K bodu 5 Záměr prodeje pozemku na p.č. 1778 k.ú. Vílanec 30 m2 na trafostanici – kiosek 
E.ON odstraní na p.č. 1778 transformátor a místo něho postaví trafostanici. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodat část pozemku p.č.  1778 k.ú. Vílanec o rozloze 30 m2 
na stavbu trafostanice – kiosek – za cenu dle znaleckého posudku. 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.61 ze dne 12.1.2022: ZO schválila záměr prodat část pozemku p.č.  1778 k.ú. Vílanec o 
rozloze 30 m2 na stavbu trafostanice – kiosek – za cenu dle znaleckého posudku. 
 
K bodu 6 Žádost o prodej pozemku na p.č. 212/3 v k.ú. Vílanec k výstavbě RD – záměr 
Paní starostka zajistí zpracování studie na výstavbu rodinných domů na stavebním pozemku p.č. 
212/3 v k.ú. Vílanec.  Projednání bodu č. 6 se přesouvá do některého příštího zastupitelstva obce.  
  
K bodu 7 schválení smluv na prodej dřeva na stojato Martina Kučerová za období 11-12/21 a 1-
3/2022 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvy na prodej dřeva na stojato firmě Martina Kučerová za 
období 11-12/21 a 1-3/2022 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.62 ze dne 12.1.2022: ZO schválila smlouvy na prodej dřeva na stojato firmě Martina 
Kučerová za období 11-12/21 a 1-3/2022 



Diskuse  
- Projednání zápisů kontrolního a finančního výboru 
- Seznámení se záměrem investora v lokalitě č.7 
- Seznámení s dotačními tituly z Fondu Vysočiny 
- Špatný stav veřejného osvětlení - výměna osvětlovacích těles 
- Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce v roce 2021 
- Zpráva o uplatňování ÚP Cerekvička-Rosice 
- Záměr zpracovat studii na výstavbu rodinných domů na stavebním pozemku p.č. 212/3 v k.ú. 

Vílanec 
- Pronájem klubovny – z důvodu zvýšení ceny energií sjednat s hasiči úhradu energie 

v klubovně, zákaz kouření a dodržování pořádku 
- Pořídit nové osvětlení vánočních stromků ve Vílanci a Loučkách 
- Příští zasedání obce dne 2.3.2022 

 
 
 
Ve Vílanci zapsala dne 12.1.2022 Zdeňka Příplatová 

  
 
 

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

 
 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Hana Sommerová, ověřovatel    Tomáš Pelán, ověřovatel 
 


