
                 Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 17 dne 26.4.2016 v 18 hodin 
 

Zápis : Zasedání zastupitelstva obce Vílanec zahájila a řídila starostka obce Vílanec Lenka 

Maršánová dne 26.4. 2016 v 18 hodin a ukončila ve 20.45 hodin. 

 

Přítomni: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, 

Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni: 0 

Hosté: veřejnost 

 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení  ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2016 

4. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina na hospodaření v lesích 

5. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2015 

6. Projednání závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2015 

7. Projednání účetní uzávěrky obce Vílanec za rok 2015 

8. Projednání pověření starostky ke schvalování rozpočtového opatření 

9. Projednání finančních darů 

10.Projednání opravy sálu KD ve Vílanci 

11. Projednání výběru firmy na realizaci veřejného osvětlení ve Vílanci 

12. Projednání žádostí občanů 

13. Diskuse 

 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

požadavky na změny. 

 

ad2) Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová. Dále navrhla starostka obce 

ověřovatele zápisu: Klára Novická, Tomáš Pelán. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na 

změny. 

 

ad3) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2016 byla splněna. 

 

ad4) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina na hospodaření v lesích v období r. 2014-

2020 ve výši 6680 Kč. 

 

ad5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2015. Přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2015 bylo provedeno dne 6.4. 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2015. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

ad6) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015- bez výhrad. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015- bez výhrad. 



Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

ad7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku za rok 2015 obce Vílanec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku za rok 2015 obce Vílanec. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

ad8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pověření starostky obce ke schvalování 

rozpočtového opatření na příjmy bez omezení a výdaje do částky 200 tisíc na položku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pověření starostky obce ke schvalování rozpočtového 

opatření na příjmy bez omezení a výdaje do částky 200 tisíc na položku. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro pana xxxxxxx,  v  částce 1500 Kč 

na již proběhlou kulturní akci v obci Vílanec dne 13.3.2016 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro pana xxxxxxx v  částce 1500 Kč na již 

proběhlou kulturní akci v obci Vílanec dne 13.3.2016 

 

Hlasování:  

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro paní xxxxxx ve výši 500 Kč za 

organizování již proběhlé kulturní akce ve Vílanci dne 13.3. 2016. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro paní xxxxxx ve výši 500 Kč za 

organizování již proběhlé kulturní akce ve Vílanci dne 13.3.2016. 

 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 



Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

ad10) Starostka obce seznámila zastupitelstvo s již provedenou opravou sálu kulturního domu ve 

Vílanci. Jednalo se o renovaci parket a vybílení zdí sálu KD. 

 

ad11) Zastupitelstvo obce projednalo nabídky třech oslovených firem na rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Vílanec. Obec Vílanec využije na tuto akci dotaci z Kraje Vysočina Jihlava z POV 

ve výši 110.000 Kč. Zastupitelé měli k dispozici celkově 3 nabídky firem na rozšíření veřejného 

osvětlení.  

1. Firma: Elvema s.r.o., Moravec 92, 59254 s cenovou nabídkou: 369 026,01 Kč bez DPH. 

2. Firma: Libor Kourek, Purkyňova 15, Jihlava s cenovou nabídkou: 358 264,08 Kč bez DPH. 

3. Firma SMJ Jihlava, Havlíčkova 64, Jihlava s cenovou nabídkou 318 147, 051 Kč bez DPH. 

Nabídky od oslovených firem byly co se týká požadavků dle projektu vyhovující. Pro zastupitelstvo 

obce byla rozhodující ve výběru firmy cenová nabídka firem. Zastupitelstvo obce projednalo a 

schválilo nabídku od firmy SMJ, Havlíčkova 64,58601 Jihlava  pro realizaci rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Vílanec. Cenová nabídka firmy SMJ Jihlava, Havlíčkova 64, 58601 Jihlava je  ve 

výši  318 147, 51 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku od firmy SMJ, Havlíčkova 64,58601 Jihlava  

pro realizaci rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec. Cenová nabídka firmy SMJ Jihlava, 

Havlíčkova 64, 58601 Jihlava je ve výši  318 147, 51 Kč bez DPH. 

 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

ad12) Projednání žádostí občanů 

1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx na stavbu zahradního dřevěného  

altánu  o  rozměrech 4 x 5 metrů na pozemku č 249/3, který má již pronajatý od obce Vílanec.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx  na stavbu zahradního dřevěného  

altánu  o  rozměrech 4 x 5 metrů na pozemku č 249/3, který má již pronajatý od obce Vílanec.  

 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx na pronájem obecních  pozemků  

v lokalitě za „školním rybníkem“ p.č. 212/2 s rozlohou 9671 m, p.č. 212/3 s rozlohou 4062 m a p.č. 

212/13 s rozlohou 1659 m. Všechny uvedené pozemky spolu navzájem sousedí. Pozemky má v 

úmyslu žadatel využívat za účelem vypásání ovcemi. Oplocení bude z větší části přenosným 

síťovým ohradníkem.  Zastupitelstvo obce provedlo místní šetření. Žadatel doložil zastupitelstvu 

obce souhlasy majitelů sousedních pozemků. 

 Doba pronájmu: pozemek č.212/3 o rozměrech 4062 m2 se sjednává na dobu 3 let 

                            pozemek č 212/2 o rozměrech  9671 m2 se sjednává  na dobu 5 let 



                  

                            pozemek č.212/13 o rozměrech 1659m2 se sjednává na dobu 5 let 

 

Cena za pronájem  pozemků je 100 Kč/za rok. Bude sepsána smlouva o pronájmu pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx na pronájem obecních  pozemků  v 

lokalitě za „školním rybníkem“ p.č. 212/2 s rozlohou 9671 m, p.č. 212/3 s rozlohou 4062 m a p.č. 

212/13 s rozlohou 1659 m. Všechny uvedené pozemky spolu navzájem sousedí. Pozemky má v 

úmyslu žadatel využívat za účelem vypásání ovcemi. Oplocení bude z větší části přenosným 

síťovým ohradníkem.  Zastupitelstvo obce provedlo místní šetření. Žadatel doložil zastupitelstvu 

obce souhlasy majitelů sousedních pozemků. 

 Doba pronájmu: pozemek č.212/3 o rozměrech 4062 m2 se sjednává na dobu 3 let 

                            pozemek č 212/2 o rozměrech  9671 m2 se sjednává  na dobu 5 let 

                  

                            pozemek č.212/13 o rozměrech 1659m2 se sjednává na dobu 5 let 

                 

 

Cena za pronájem  pozemků je 100 Kč/za rok. Bude sepsána smlouva o pronájmu pozemku. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx na pokácení dřevin, poškozené 

kůrovcem na obecním pozemku, p.č.212/2 v k.ú. Vílanec. Množství palivového dřeva a cena bude 

určena lesním hospodářem, panem Pitlem. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx na pokácení dřevin, poškozené 

kůrovcem na obecním pozemku, p.č.212/2 v k.ú. Vílanec. Množství palivového dřeva a cena bude 

určena lesním hospodářem, panem Pitlem. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx o vyčištění pozemku p.č. 1136  v 

k.ú. Vílanec po těžbě dřeva. Místní šetření provedla starostka s lesním hospodářem, panem Pitlem. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana xxxxxx o vyčištění pozemku p.č. 1136  v k.ú. 

Vílanec po těžbě dřeva. 

 

 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 



Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

ad13) Diskuse 

 

-Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce panu xxxxxx na údržbu 

biologického rybníka v obci Vílanec. Finanční odměna bude 400 Kč hrubého měsíčně.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce panu xxxxxx na údržbu 

biologického rybníka v obci Vílanec. Finanční odměna bude 400 Kč hrubého měsíčně.  

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

- Obec Vílanec využila nabídky od firmy Silnice Group, Na Florenci 2116, Praha 1, která zajišťuje 

opravu silnice I/38 Jihlava-Stonařov, na odběr recyklátu z vozovky na úpravu obecních cest v obci 

Vílanec a Loučky. 

 

- Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o posečení travního porostu, vybudování 6  tůní a 

uložení sedimentu na p.č. 1047 panem xxxxxx. Zastupitelstvo  obce s tímto záměrem nesouhlasí. 

Pan xxxxxx bude kontaktován, eventuálně přizván na další zasedání obce Vílanec k podání bližších 

informací k výše uvedenému záměru.  

 

 

Zapsala: Lenka Pernová                                                                      Ve Vílanci: 5.5. 2016 

 

Ověřili: Klára Novická 

              Tomáš Pelán 

 

Starostka obce: Lenka Maršánová 


