
                     Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 16 dne 27.1.2016 v 18 hodin 

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Vílanec Lenka Maršánová 
dne 27.1. 2016 v 18 hodin a ukončila ve 20 hodin. 

Přítomni: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, 
Tomáš Pelán,  Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni: 0 

Hosté: veřejnost 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 17.12. 2015 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 

5. Seznámení se změnou sídla obecního úřadu ve Vílanci 

6. Projednání inventarizace majetku zastupitelstvem obce Vílanec za rok 2015 

7. Projednání poplatku za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za vodné a 
stočné na rok 2016. 

8. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina na lesní hospodářství 

9. Projednání žádosti dotace z POV z Kraje Vysočina na rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Vílanec 

10. Diskuse 

 

ad1) Starostka obce seznámila s navrženým programem. K programu starostka doplnila: 

1. Projednání finančního daru pro Klub seniorů Stonařov na rok 2016 

2. Projednání zakoupení notebook pro práci starostky a místostarostky 

3. Projednání zakoupení obecního traktůrku pro účely sekání porostu na obecních pozemcích 
a jiných prací pro obec Vílanec a Loučky. 

4. Projednání dohody o provedení práce  pro xxxxxxxxxxxxxxxx za účelem  vypracování 
Strategického rozvojového dokumentu pro obec Vílanec 

5. Projednání zakoupení stolů na stolní tenis do víceúčelové budovy v obci Vílanec 

6. Projednání  oznamování o schůzích zastupitelstva obce Vílanec 

 



ad2) Starostka obce navrhla zapisovatelku zápisu: Lenka Pernová, ověřovatele zápisu: 
Marcela Zelená, Tomáš Pelán. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změny. 

ad3) Starostka obce provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze 
dne 17.12. 2015. Usnesení byla splněna. 

ad4) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 
8 

ad5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu sídla obecního úřadu obce Vílanec od 
1.1. 2016. Změna adresy je Obecní úřad Vílanec, Vílanec 43, 58835. email: 
obec.vilanec@tiscali.cz. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  změnu sídla obecního úřadu obce Vílanec od 1.1.2016. Změna 
adresy je Obecní úřad Vílanec, Vílanec 43, 58835. email: obec.vilanec@tiscali.cz. 

 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 
Pelán,  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

ad6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis inventarizační komise obce Vílanec za 
rok 2015. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis inventarizační komise o provedení inventarizace majetku 
obce Vílanec za rok 2015 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 
Pelán,  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

ad7) A. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za svoz  komunálního  odpadu za 
rok 2016 ve výši 500 Kč na osobu a rekreační domek. Poplatek je splatný jednorázově a to 
nejpozději do 30.dubna kalendářního roku. Činí-li poplatek za domácnost více než 1000 Kč, 
lze tento poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 30. dubna a 31.října 



kalendářního roku dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkům, kteří  jsou držiteli průkazu ZTP/P, 
podle zvláštního právního předpisu. Ostatní úlevy jsou dle vyhlášky obce č. 3/2015. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  poplatek za svoz  komunálního  odpadu  pro rok  2016 ve výši 
500 Kč na osobu a rekreační domek .Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 
30.dubna kalendářního  roku. Činí-li poplatek za domácnost více než 1000 Kč, lze tento 
poplatek uhradit ve dvou stejných  splátkách a to nejpozději do 30. dubna a 31.října 
kalendářního roku dle Obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

B. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek ze psů pro rok 2016 dle Obecně 
závazné  vyhlášky č 3/2011. Za jednoho psa činí poplatek 50 Kč, za druhého a každého dalšího 
psa je poplatek 75 Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická 
osoba, která má  trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vílanec. Poplatek ze psů se platí ze 
psů starších 3 měsíců. 

Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna kalendářního roku. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  poplatek ze psů pro rok  2016 : za jednoho psa činí poplatek 50 
Kč, za druhého a každého dalšího psa je poplatek 75 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 



C. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za vodné a stočné pro rok 2016 ve výši 
35 Kč/ m3. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za vodné a stočné pro rok 2016 ve výši 35 
Kč/ m3. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

ad8) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina Jihlava na lesní hospodářství ve výši 
6400 Kč. 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti na dotaci z Kraje Vysočina z POV. Tato 
dotace se využije na rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec v místě "pod lágrem". 
Podání žádosti je do 5.2.2016. 

Doplnění programu: 

1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro Klub seniorů Stonařov pro rok 
2016 ve výši 2500 Kč jednorázově. Členkami tohoto klubu jsou i  seniorky z Vílance, vystupují 
na různých kulturních vystoupeních pro obec Vílanec a Loučky. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční dar pro Klub seniorů Stonařov pro rok 2016 ve výši 
2500 Kč jednorázově. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení notebook pro práci starostky a 
místostarostky do částky 9000 Kč. Tento notebook bude majetkem obce. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zakoupení notebook pro práci starostky a místostarostky do 



částky 9000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení traktůrku s vozíkem pro účely sekání 
porostu na obecních pozemcích a jiných prací pro obec Vílanec a Loučky. Jedná se o travní 
traktor s vozíkem se zadním výhozem: CUB CADET CC 1020 BHN se servisem a garancí do 
částky 90.000 Kč. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zakoupení traktůrku s vozíkem pro účely sekání porostu na 
obecních pozemcích a jiných prací pro obec Vílanec a Loučky do částky 90.000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

4.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce pro xxxxxxx,   v lednu 
2016 na vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Vílanec pro období od roku 
2015 do roku 2018. Za vykonanou práci dostane xxxxxxxx 600 Kč hrubého. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Dohodu o provedení práce pro xxxxxxxx v lednu 2016 na 
vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Vílanec pro období od roku 2015 do 
roku 2018. Za vykonanou práci dostane xxxxxxxx 600 Kč hrubého. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



-Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce pro xxxxxxx, bytem 
xxxxx ,  v lednu 2016 na vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Vílanec pro 
období od roku 2015 do roku 2018. Za vykonanou práci dostane xxxxxxxx 1200 Kč hrubého. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Dohodu o provedení práce pro xxxxxxxx  v lednu 2016 na 
vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Vílanec pro období od roku 2015 do 
roku 2018. Za vykonanou práci dostane xxxxxxxxxx 1200 Kč hrubého. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení dvou stolů na stolní tenis do 
víceúčelové budovy ve Vílanci v částce do 16.000 Kč za 2 kusy. 

Mgr. Zelený podal tento návrh s tím, že již v minulosti se využívaly stoly na stolní tenis v sále 
KD, kdy se stoly zapůjčovaly  a nebyly majetkem obce Vílanec. Jedná se o stoly typu Sponeta 
S5-72 I. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje  zakoupení dvou stolů na stolní tenis do víceúčelové budovy ve 
Vílanci v částce do 16.000 Kč za 2 kusy. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení 11 bylo schváleno. 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení židlí do víceúčelové budovy ve Vílanci 
do společenské místnosti. Židle jsou od firmy B2B Partner s.r.o. ,Plzeňská 3070, Ostrava. Tato 
firma nabízí akci 3+1 židli zdarma. Zakoupí se 6 setů židlí. Tyto židle se již nakoupily do 
zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 24 ks  židlí do společenské místnosti víceúčelové 



budovy ve Vílanci od firmy B2B Partner s.r.o. Plzeňská 3070, Ostrava. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení 12 bylo schváleno. 

7. Na žádost Mgr. Zeleného zastupitelstvo obce projednalo oznamování schůzí  zastupitelstva 
obce. Nadále budou schůze zastupitelstva obce Vílanec vyvěšeny na úřední desce 7 dnu před 
konáním schůzi zastupitelstva podle zákona o obcích 128/2000 Sb. 

Diskuse 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení míčů, společenských her do víceúčelové 
budovy, kterých budou využívat i pro děti SDH Vílanec do částky 3000 Kč. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení  míčů, společenských her do víceúčelové budovy 
,kterých budou využívat i  děti SDH Vílanec do částky 3000 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka  Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená ,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš 
Pelán  Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení 13 bylo schváleno. 

 

Zapsala: Lenka Pernová                                                starostka: Lenka Maršánová 

Ověřovatelé zápisu: 

Marcela Zelená 

Tomáš Pelán 

 

Ve Vílanci dne 4.2. 2016 


