
 
 
Obec Vílanec                                   
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 

 
Zápis 

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 
11.1.2023 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 

1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Žádost o koupi části pozemku p.č.1783 a 2353 – schválení záměru 
3. Prodloužení platnosti příspěvku na domácí čistírny odpadních vod v obci Loučky do roku 

2024 
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí podle Nařízení vlády č.318/2017 sb. 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 11.1.2023 v 18,30 hodin 
uvítáním zastupitelů a hostů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
ukončeno v 20.15 hodin  
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Pavel Vrátil, Adama Plevko, Lenka 
Danková, Kristýna Šmídová 
Nepřítomni:   0     Omluveni:  0 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu a navrhuje doplnit program o 
bod č. 5 schválit záměr opravit cestu na p.č. 1504/2 a paní Lenka Danková navrhuje bod č.6 zadat 
zpracování odborné studie na možnost umístění malé ČOV(jedné nebo více) pro odkanalizování 
splaškových vod v Loučkách, starostka navrhla zapisovatelkou Zdeňku Příplatovou a dále 
ověřovatele zápisu Pavla Vrátila a Adama Plevka.  
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program a doplnit bod č. 5 schválit záměr opravit cestu na 
p.č. 1504/2 a bod č.6 zadat zpracování odborné studie na možnost umístění malé ČOV(jedné nebo 
více) pro odkanalizování splaškových vod v Loučkách, zapisovatelkou Zdeňku Příplatovou a 
ověřovateli tohoto zápisu Pavla Vrátila a Adama Plevka 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Pavel Vrátil, Adam Plevko, Lenka Danková, 
Kristýna Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.34 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
K bodu 2 Žádost o koupi části pozemku p.č.1783 a 2353 – schválení záměru prodat max 350m2 dle 
předložené varianty žádosti 2.b na základě zpracovaného geometrického zaměření, prodej je 
podmíněn převodem adekvátní části pozemku p.č. 1784 ke zřízení náhradní trasy od vlastníka 
pozemku p. Karla Tesaře v rozsahu cca 238m2 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodat max 350m2 dle předložené varianty žádosti 2.b na 
základě zpracovaného geometrického zaměření, prodej je podmíněn převodem adekvátní části 
pozemku p.č. 1784 ke zřízení náhradní trasy od vlastníka pozemku p. Karla Tesaře v rozsahu cca 
238m2 
 



 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Pavel Vrátil, Adam Plevko, Lenka Danková, Kristýna Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:   0 Zdeňka Příplatová 
Usnesení č.35 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
K bodu 3 prodloužení platnosti příspěvku na domácí čistírny odpadních vod v obci Loučky do roku 
2024 
Návrh usnesení: ZO schvaluje platnost příspěvku na domácí čistírny odpadních vod v obci Loučky 
do 31.12.2024 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Pavel Vrátil, Kristýna Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:  Adam Plevko, Lenka Danková 
Usnesení č.36 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
K bodu 4 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí podle Nařízení vlády č.318/2017 Sb. 
Návrh usnesení: schvaluje výši odměn za výkon funkcí podle vyhlášky 415/2022 Sb., kterou se 

mění nařízení vlády č.318/5017 Sb. s platností od 1.2.2022: starosta 31.841 Kč, 1. místostarosta 

14.328 Kč, 2.místostarosta 21.492 Kč, předsedové výboru zastupitelstva 3.183 Kč,  členové výboru 

zastupitelstva 2.653 Kč 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Pavel Vrátil, Adam Plevko, Lenka Danková, Kristýna 
Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:   Tomáš Havran 
Usnesení č.37 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
K bodu 5 schválit záměr opravit cestu na p.č. 1504/2 
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr opravit cestu na p.č. 1504/2 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Pavel Vrátil, Adam Plevko, Lenka Danková, 
Kristýna Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:   0 
Usnesení č.38 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
K bodu 6 zadat zpracování odborné studie na možnost umístění malé ČOV(jedné nebo více) pro 
odkanalizování splaškových vod v Loučkách u pana ing. Luďka Kotrby IČ 60405236, Třebíč 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Adam Plevko, Lenka Danková, Kristýna 
Šmídová 
Proti:  0  Zdržel se:   Pavel Vrátil 
Usnesení č.39 ze dne 11.1.2023 bylo zastupitelstvem obce Vílanec schváleno. 
 
Diskuse:  
- Keramický jarní workshop ve Vílanci 4. - 5.3.2023 cca 10 osob, obec se bude podílet na úhradě 

nákladů 
- V Loučkách dokončit opravu objektu u hřiště - výměna dveří, oprava verandy, podlahy a 

stropu, vydláždění pod přístřeškem, branka pro uzavření přístřešku a oprava šachty (včetně 
poklopu) pro vodovodní uzávěr, pískoviště (se zakrytím a zastřešením), bednu na hračky a 3 ks 
lavic k ohništi (ve stejném provedení jako již stávající hřiště a lavičky 



- Kontejnerové stání v Loučkách přemístit na hrázi rybníka – zpracovat projekt na přemístění, 
dále úprava BUS zastávky – zastřešení 

- Zajistit údržbu zeleně v Loučkách, dosadit lípy v aleji k Loučkám  
- Návrh revitalizace území na parc.č. 1778 ve Vílanci – studie bude zastupitelům představena na 

příštím zastupitelstvu 
 
Ve Vílanci zapsala dne 11.1.2023  

 
 
 

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

 
 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Pavel Vrátil, ověřovatel      Adam Plevko, ověřovatel 
 
 


