
     Zápis  schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 18 ze dne 23.6.2016 v 18.30 hod 

 

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

Maršánová dne 23.6. 2016 v 18.30 hodin a ukončila ve 20.45 hodin. 

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

Hosté: veřejnost 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 26.4. 2016 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1,2,3 

5. Přijmutí dotace z Ministerstva obrany na opravu hrobu válečného vojína v obci 

Vílanec 

6. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina z ekonomického odboru 

7. Výběr firmy na realizaci dětského hřiště v obci Vílanec 

8. Školení krizového štábu 

9. Zakoupení oblečení pro hasiče SDH Vílanec 

10. Žádosti občanů 

11. 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, Lenka Danková. K návrhům nebyly vzneseny žádné 

požadavky na změny. 

ad3) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4. 2016 byla splněna. 

ad4) Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 1,2,3 



ad5) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Ministerstva obrany na opravu válečného vojína 

v obci Vílanec ve výši 55.000 Kč. 

ad6) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina z ekonomického odboru ve výši 

30.000 Kč. 

ad7) Zastupitelstvo obce projednalo výběr vhodné firmy na realizaci dětského hřiště v obci 

Vílanec s přiznanou dotací z MMR ve výši 253 625Kč. Osloveny byly výzvou tři firmy: 

1.Firma Gelpo s.r.o., Vazová 2143, Uherský Brod 

2.Firma TR Antoš, s.r.o. Na Perchtě 1631, Turnov 

3.Firma Bonita Group Service s.r.o. Koráb 131, Tišnov 

Z oslovených firem výzvou obci Vílanec dodala cenovou nabídku na realizaci dětského hřiště 

v obci Vílanec pouze  firma Bonita Group Service s.r.o. K 131, Tišnov Koráb. Jedná se prvky: 

čtyřvěžová sestava, řetězová houpačka, houpadlo na pružině. Cenová nabídka je ve výši 

362 322 Kč  s DPH, včetně montáže, dopravy. 

Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Bonita Group Service s.r.o. Koráb 131, Tišnov, 

požadavky uvedené ve výzvě obcí Vílanec na výběr vhodné firmy na realizaci dětského hřiště  

tato firma splnila. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo firmu  Bonita Group Service s.r.o. K 131, Tišnov  k 

realizaci dětského hřiště v obci Vílanec. Cenová nabídka je ve výši 362 322 Kč včetně prvků, 

montáže, dopravy s využitím přiznané dotace z MMR ve výši 253 625Kč, kterou obec Vílanec 

již získala. Závazný termín realizace dětského hřiště je 31.8.2016. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, LenkaPernová,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš Pelán 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

ad 8) Starostka obce seznámila zastupitele s povinností obce na zřízení krizového štábu pro 

případné mimořádné události v obci Vílanec a Loučky. Členy krizového štábu jsou zastupitelé 

obce Vílanec, kteří byli proškoleni s provozem krizového štábu. Zastupitelé, kteří na schůzi 

zastupitelstva, budou proškoleni. 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení nového  oblečení- montérek a blúz  

pro 16 členů SDH Vílanec. Cena jednoho kompletu je ve výši 1300 Kč. 



 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového  oblečení- montérek a blúz  pro 16 členů 

SDH Vílanec. Cena jednoho kompletu je ve výši 1300 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, LenkaPernová,Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš Pelán 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

ad10) 

1. Starostka obce projednala žádost paní Marcely Zelené o  přezkoumání knihy jízd SDH, 

rozbor čerpání pohonných hmot na jednotlivá hasičská  auta za rok 2015.Starostka obce 

pověřila finanční výbor o kontrolu a zápis z kontroly. 

2. Starostka obce projednala se zastupiteli žádost rodiny Sapíkových, bytem Vílanec č. 46 na 

zřízení autobusové zastávky u jejich domu či v blízkém okolí, chodníku, omezení rychlosti. 

Tato žádost je v řešení, s ŘSD Jihlava, Kosovská 4951, Jihlava, Policie Jihlava- odbor dopravy, 

Icom Transport Jihlava, Jiráskova 1424/78, Jihlava. 

ad12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na doporučení HZS Kraje Vysočina územní 

odbor Jihlava, v rámci krizového štábu v obci Vílanec, zavedení bezdrátového rozhlasu v obci 

Vílanec a Loučky. Jedná se o bezdrátový systém BMIS DRRdig3, který slouží k předávání 

důležitých informací občanům obcí, v krizových situacích jako jsou požáry, povodně, 

mimořádné události v obci a další. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku firmy SOVT- RADIO s.r.o., Budějovická 

1320,38901 Vodňany. Cenová nabídka je výši 232 332 Kč s DPH. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy SOVT- RADIO s.r.o., Budějovická 1320,38901 

Vodňany na zavedení k bezdrátového rozhlasu v obci Vílanec a Loučky. Cenová nabídka je 

výši 232 332 Kč s DPH. 

 



Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Klára Novická 

Proti: Tomáš Pelán 

Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

Zapsala: Lenka Pernová 

Ověřovatelé: Lenka Danková, Klára Novická 

Starostka obce: Lenka Maršánová                                                                    Ve Vílanci:   1.7.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


