
 

 

                 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 
5. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

 Ve středu 15. 3. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu ve Vílanci č. 43 

 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

       2.   Rozpočtová opatření roku 2022 (8, 9, 10 a 11/2022) a 1 a 2/2023 
 
3.   Schválení Smlouvy o dílo – Úvozová cesta Vílanec – VHS Skládky  
 
4.  Schválení  Smlouvy o dílo – Oprava márnice – V. Tokar 

 
       5.   Schválení Smlouvy o dílo – Oprava vodojemu – V. Tokar 
      
       6.  Schválení Smlouvy o dílo -  VO -  doplnění svítidel – RO 3/2023 – Marek Batelov 
 
       7.  Smlouvy na lesní činnost 2023 – Martina Kučerová, Kloboucká ….., Valencín 
     
       8.  Smlouva na dotaci FV02867 Obnova venkova – Oprava vodojemu a dálkové odečty vodo-
měrů  RO na opravu a investiční akci (150 tis + 350 tis. Kč) 60 % 

 
       9.  Žádost prodej pozemku k. ú. Vílanec 167/6 a 167/5 – části o výměře 70 m2 – napravení stá-
vajícího stavu - záměr 
  
     10.  Prodej pozemku pod cyklostezkou Vílanec za cenu podle znaleckého posudku  
 
     11.   Nákup pozemku pod cyklostezku za dohodnutou cenu    
 
     12.  Znovu schválení zhodnocení financí v KB a Moneta Money bank 
              
 Diskuse -   kontejnerová stání Loučky 
                                     -   sportoviště na p. č. 1778 k. ú. Vílanec  - schválení studie        

                       -   17. 4. zahájení obnovy katastrálního operátu, vyměření hranic parcel a staveb v k. ú.       
Vílanec – veřejné projednání s KÚ dne 29. 3. 2023 v 15,30 hodin na obecním úřadě 
  -  informace o ekonomickém dopadu DČOV Loučky – porovnání s obcí Otín (Žoudlík)
                    - dotace z Fondu Vysočina – Venkovské služby (21000 Kč – 70 %) Rodinná a seniorská 
politika (80 %), Odpady 2023 (50 %) 

   - další ZO se uskuteční 24.5. 2023 
             Návrh na spolupráci s dolnorakouským městem- Evropský fond pro regionální rozvoj   
 


