
 
Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 29. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

středa 2.3.20022 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.19,20,21/2021 
3. Projednání a schválení inventur 2021 
4. Záměr obce č. 9 – Loučky 
5. ZO bere na vědomí zrušení účtu 1340 
6. Výběrové řízení na opravu márnice z nabídek 
7. Dotace KÚ z Fondu Vysočiny Obnova venkova Vysočiny 2022 – Veřejné osvětlení 
 
Diskuse: 

- Seznámení se studií v lokalitě č. 14 
- Seznámení s dotačními tituly z Fondu vysočiny na cesty 
- Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování ÚP Vílanec 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 2.3.2022 v 18 hodin 
uvítáním zastupitelů a hostů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
ukončeno ve 20.00 hodin.   
 
Přítomni: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, 
Josef Koreš 
Nepřítomni:   0       Omluveni:  Lenka Pernová 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu a navrhuje: 
rozšířit bod 2. o rozpočtové opatření č. 1.2022,  
doplnit program o bod č.8 Dar pro Ukrajinu,  
doplnit o bod č. 9 projednání a schválení námitek podaných k návrhu Zprávy 2 o uplatňování ÚP 
Vílanec,  
doplnit o bod č.10 výběr z nabídek na opravu veřejného osvětlení  
doplnit o bod č. 11 poskytnutí KD utečencům 
doplnit do diskuse: 
Karneval 
Zaměřit geodeticky cesty do Popic – nechat zpracovat cenovou nabídku 2.etapy 
Účet u jiných bank 
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa 
Koreše  
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšířit program o bod č.8 Dar pro Ukrajinu, bod č. 9 projednání a 
schválení námitek podaných k návrhu Zprávy 2 o uplatňování ÚP Vílanec, bod č.10 výběr z nabídek 
na opravu veřejného osvětlení a bod č. 11 poskytnutí KD utečencům a schvaluje zapisovatelem 
Zdeňku Příplatovou a ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
 



Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.63 ze dne 2.3.2022: ZO schválila rozšíření programu o bod č.8 Dar pro Ukrajinu, bod č. 9 
projednání a schválení námitek podaných k návrhu Zprávy 2 o uplatňování ÚP Vílanec, bod č.10 
výběr z nabídek na opravu veřejného osvětlení a bod č. 11 poskytnutí KD utečencům a schvaluje 
zapisovatelem Zdeňku Příplatovou a ověřovatele tohoto zápisu Tomáše Havrana a Josefa Koreše 
 
K bodu 2 Rozpočtová opatření č. 19,20,21/2021 a 1/2022 
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 19,20,21/2021 a 1/2022 
 
K bodu 3 projednání a schválení inventur 2021 
ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu a inventarizační soupisy roku 2021 
Návrh usnesení: ZO schvaluje inventarizaci roku 2021 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.64 ze dne 2.3.2022: ZO schválila inventarizaci roku 2021 
  
K bodu 4 Záměr obce č. 9    
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku 1394/24 v k.ú. Loučky o velikosti 54 m2 za 
cenu 230 m2 panu Michalu Krbicovi. 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.65 ze dne 2.3.2022: ZO schválila prodej části pozemku 1394/24 v k.ú. Loučky o velikosti 
54 m2 za cenu 230 m2 panu Michalu Krbicovi. 
 
K bodu 5 zrušení účtu 1340 
ZO bere na vědomí zrušení účtu 1340 
 
K bodu 6 Výběrové řízení na opravu márnice z nabídek 
V průběhu zasedání ZO proběhlo otevření 3 nabídek stavebních firem na opravu márnice, komise 
doporučuje schválit dodavatele Výstavba&Rekonstrukce s.r.o, s nejnižší cenou ve výši 431 704,53 Kč       
včetně DPH. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodavatele Výstavba&Rekonstrukce s.r.o, s nejnižší cenou ve výši       
včetně DPH, za podmínky, že bude na tuto zakázku schválena dotace. 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.66 ze dne 2.3.2022: ZO schválila dodavatele Výstavba&Rekonstrukce s.r.o, s nejnižší 
cenou ve výši       včetně DPH, za podmínky, že bude na tuto zakázku schválena dotace. 
 
K bodu 7 dotace KÚ z Fondu Vysočiny Obnova venkova vysočiny 2022 – veřejné osvětlení 
ZO bere na vědomí žádost o dotaci z KÚ Fondu Vysočiny Obnova venkova vysočiny 2022 na opravu 



veřejného osvětlení – výměna svítidel ve Vílanci a v Loučkách 
 
K bodu 8 dar pro Ukrajinu 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 50.000 Kč na Ukrajinu postiženou válkou Českému 
Červenému Kříži 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.67 ze dne 2.3.2022: ZO schválila dar ve výši 50.000 Kč na Ukrajinu postiženou válkou 
Českému Červenému Kříži 
 
K bodu 9 projednání a schválení námitek podaných k návrhu Zprávy 2 o uplatňování ÚP Vílanec 
ZO se seznámila s námitkami obyvatel Vílance k návrhu Zprávy 2 o uplatňování ÚP Vílanec a  
souhlasí s jejich vyjádřením a pověřuje paní starostku, aby souhlasné stanovisko podala úřadu 
územního plánování Magistrátu Města Jihlavy 
 
K bodu 10 výběr z nabídek na opravu veřejného osvětlení  
ZO byly předloženy 3 cenové nabídky na výměnu svítidel ve Vílanci a v Loučkách v cenovém rozpětí 
585.350 Kč až 641.322 Kč bez DPH a ZO doporučuje výběr nechat do příštího zastupitelstva a 
přijmout do výběru dodavatele firmy další případné zájemce o zakázku 
 
Bod č. 11 poskytnutí KD utečencům  
ZO nemá námitek v případě nouze poskytnout kulturní dům k dočasnému azylu utečencům 
z Ukrajiny před válkou, zastupitelé žádají o bezodkladné seznámení s poskytnutím KD telefonicky 
nebo mailem 
 
Diskuse: 

- Seznámení se studií v lokalitě č. 14 
- Seznámení s dotačními tituly z Fondu vysočiny na cesty 
- Karneval dne 12.3.22 
- Zaměřit geodeticky cesty do Popic – nechat zpracovat cenovou nabídku 2.etapy 
- Účet u jiných bank -  
- Příští ZO dne 4.6.2022 

 
 
Ve Vílanci zapsala dne 2.3.2022 Zdeňka Příplatová 

  
 
 

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

 
 

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


