
 
 
Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

Zápis 
z 30. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

pátek 18.3.2022 v 18 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Rozpočtové opatření č.3/2022 
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 18.3.2022 v 18 hodin 
uvítáním zastupitelů a hostů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
ukončeno ve 18.30 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 doplnit program o 
bod 3. rozpočtové opatření č.2/2022 a bod č. 4 schválit záměr na bezplatný pronájem části 
pozemku p. č. 1394/24 (ostatní plocha) k. ú. Loučky u Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování 
veřejně přístupného komunitního ovocného sadu na části předmětného pozemku a bod č. 5 výběr 
dodavatele na opravu veřejného osvětlení ve Vílanci a v Loučkách 
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Hana Sommerová a 
Tomáš Pelán 
  
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšířit program o bod 3. rozpočtové opatření č.2/2022 a bod č. 4 
schválit záměr na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 1394/24 (ostatní plocha) k. ú. Loučky u 
Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování veřejně přístupného komunitního ovocného sadu na 
části předmětného pozemku a bod č. 5 výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení ve Vílanci 
a v Loučkách a schvaluje zapisovatelem Zdeňku Příplatovou a ověřovatele tohoto zápisu Hanu 
Sommerovou a Tomáše Pelána 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.68 ze dne 18.3.2022: ZO schválila rozšíření programu o bod 3. rozpočtové opatření 
č.2/2022 a bod č. 4 schválit záměr na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 1394/24 (ostatní 
plocha) k. ú. Loučky u Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování veřejně přístupného 
komunitního ovocného sadu na části předmětného pozemku a bod č. 5 výběr dodavatele na 
opravu veřejného osvětlení ve Vílanci a v Loučkách a schvaluje zapisovatelem Zdeňku Příplatovou a 
ověřovatele tohoto zápisu Hanu Sommerovou a Tomáše Pelána 
 
K bodu 2 Rozpočtové opatření č. 3     
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kde se zvyšují výdaje na pořízení 



dopravního automobilu pro SDH ve výši 1.088.758 Kč  
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Josef 
Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.69 ze dne 18.3.2022: ZO schválila rozpočtové opatření č. 3, kde se zvyšují výdaje na 
pořízení dopravního automobilu pro SDH ve výši 1.088.758 Kč  
 
K bodu 3 Rozpočtové opatření č.  2/2022 
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2022 
 
K bodu č.4 schválit záměr na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 1394/24 (ostatní plocha) k. ú. 
Loučky u Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování veřejně přístupného komunitního ovocného 
sadu na části předmětného pozemku 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 1394/24 (ostatní 
plocha) k. ú. Loučky u Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování veřejně přístupného 
komunitního ovocného sadu na části předmětného pozemku 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Tomáš Pelán, Josef Koreš 
Proti:  0  Zdržel se:   Hana Sommerová 
Usnesení č.70 ze dne 18.3.2022: ZO schválila záměr na bezplatný pronájem části pozemku p. č. 
1394/24 (ostatní plocha) k. ú. Loučky u Jihlavy o rozloze cca 600 m2 na vybudování veřejně 
přístupného komunitního ovocného sadu na části předmětného pozemku 
 
K bodu 5 výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení ve Vílanci a v Loučkách  
Výběr dodavatele na opravu veřejného osvětlení ze 3 nabídek 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodavatele na opravu veřejného osvětlení ve Vílanci a v Loučkách 
firmu ELMA Batelov s.r.o. a to variantu č. 2 stmívatelná svítidla ve výši 633.788 Kč bez DPH 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Tomáš Havran, Hana Sommerová, Tomáš Pelán 
Proti:  0  Zdržel se:  Josef Koreš 
Usnesení č.71 ze dne 18.3.2022: ZO schválila dodavatele na opravu veřejného osvětlení ve Vílanci a 
v Loučkách firmu ELMA Batelov s.r.o. a to variantu č. 2 stmívatelná svítidla ve výši 633.788 Kč bez 
DPH 
 
Ve Vílanci zapsala dne 18.3.2022 Zdeňka Příplatová 

  
 
 

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

 
 

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


