
 

 

                 OBEC VÍLANEC, 588 35  Vílanec 43, IČ: 00543772 

 
e-mail: starosta@obec-vilanec.cz 

www:obec-vilanec.cz                                                               
   Starostka obce Vílanec dle ust. § 103 odst.  

5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

SVOLÁVÁ 
 

3. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 
 Ve středu 7. 12. 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. Revokace usnesení č. 19, které zastupitelstvo obce Vílanec schválilo na schůzi, která se 

konala dne 9.11.2022, a následné schválení jednotlivých navržených bodů (návrhů na 

pořízení změny územního plánu zkráceným postupem) ze Zprávy o uplatňování ÚP Vílanec 

č. 2 v uplynulém období. Původní usnesení (č. 19) bude zrušeno a nahrazeno usnesením, 

kdy budou přijaty v k.ú. Loučky u Jihlavy pouze návrhy uvedené pod bodem a), m) a n) 

zprávy o uplatňování Územního plánu Vílanec č. 2 (strana č. 13 a 14).  

3. Přijetí Zprávy o uplatňování ÚP Vílanec č. 2 v uplynulém období ve znění jednotlivých 

změn.  

4. Návrh na přijetí usnesení, jímž zastupitelstvo obce uloží starostce učinit neprodleně kroky k 

pořízení nového územního plánu pro správní území obce (k.ú. Vílanec, k.ú. Loučky u 

Jihlavy) a schválení Smlouvy o dílo na vypracování nového ÚP firmou DISprojekt s.r.o. 

 IČ 60715227 za cenu 296.450 Kč 

5. Schválení nové Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vod + přílohy č. 1 
Všeobecné obchodní podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod + 
 příloha č. 2 Reklamační řád 

6. Schválení navýšení ceny vodného a stočného a odvod části do Fondu na obnovu 
infrastrukturního majetku 

7. Schválení Rozpočtu na rok 2023 
8. Schválení zadání projektové dokumentace na revitalizaci návesního rybníka v Loučkách. 
9. Diskuse 

- Nadace partnerství -výsadba stromů 

- Kraj Vysočina – Dotace: Bavíme se na Vysočině, Sportoviště, klubovny a táborové základny, 
Ekologická výchova, Obnova venkova Vysočiny 2023  

- Úpravu pozemku p.č. 1778 - architektonická studie veřejného komunitního prostoru 

 
 
                      Marcela Zelená 
          Starosta obce 
 
 
 
Vyvěšeno dne :  30. 11. 2022 
Sejmuto dne :      7. 12. 2022 


