
  Zápis ze schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 21  ze dne 14.11.2016 v18.30 hod. 

 
 

Program: 

 

1. Seznámení s programem 

2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola plnění  usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.9.2016 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5,6,7,8 

5. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina 

6. Projednání dohody o provedení práce č. 17 

7. Projednání finančního daru na používání vlastních strojů pro pana Dufka Petra 

8. Projednání žádosti o příspěvek na činnost spolku Senioři Stonařov a okolí 

9. Projednání finančního daru p. Mrázkovi na kulturní akci 

10. Projednání návrhu složení inventarizační komise 

11. Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru za rok 2016 

12. Projednání zimní údržby v obci Vílanec a Loučky 

13. Seznámení se záměrem převodu české pošty 

14. Seznámení s územní studií Vílanec, lokalita 7 

15. Projednání s projektem Veřejné prostranství Loučky 

16. Projednání opravy křížků v k.ú. Vílanec 

17. Projednání opravy hřbitovní zdi v obci Vílanec 

18. Diskuse 

 

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

Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

 

Omluveni: 0 

 

Hosté: veřejnost 

Starostka obce zahájila schůzi zastupitelstva dne 14.11.2016 s ukončila 14.11.2016 ve 22.45 hod. 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. K návrhu nebyly vzneseny 

požadavky na změny. 

 

ad2) Starostka obce navrhla zapisovatelku zápisu: Lenka Pernová, ověřovatele zápisu: Lenka 

Danková, Marcela Zelená. K návrhu nebyly vzneseny požadavky na změny. 

 

ad3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce Vílanec 1.9.2016- usnesení 

byla splněna. 

 

ad4) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením číslo 5,6,7,8 

 

ad5) Zastupitelstvo obce přijalo dotaci z Kraje Vysočina, Žižkova 57,Jihlava z POV ve výši 

110.000 Kč na realizaci akce Rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina, Žižkova 57,Jihlava z POV ve výši 110.000 Kč 

na realizaci akce Rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec. 

 

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 Dohodu o provedení práce č. 16 pro paní XXXX, za účelem 

úpravy veřejného prostranství v obci Vílanec a Loučky v období od 1.11.do 31.12.2016. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo Dohodu o provedení práce č. 16 pro paní XXXX, za 

účelem úpravy veřejného prostranství v obci Vílanec a Loučky v období od 1.11. do 31.12.2016. 

 

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) Zastupitelstvo obce projednalo finanční dar pro pana XX ve výši 4000 Kč za používání 

vlastních strojů, které používá v rámci prací souvisejících s jeho Dohodou o provedení práce pro 

obec Vílanec a Loučky za rok 2016. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro pana XX ve výši 4000 Kč za používání 

vlastních strojů, které používá v rámci prací souvisejících s jeho Dohodou o provedení práce pro 

obec Vílanec a Loučky za rok 2016. 

 

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. 3 bylo schváleno 

 

ad8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na činnost spolku Senioři a okolí na rok 

2017 ve výši 2500 Kč. Tento spolek pravidelně navštěvují seniorky z obce Vílanec. Příspěvek je 

určen na různé kulturní a společenské akce, výlety. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na činnost spolku Senioři a okolí na rok 2017 

ve výši 2500 Kč. 

 

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. 4 bylo schváleno 

 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo finanční dar pro pana XY za zajištění hudby na akci pro děti 

dne 2.10.2016 a na akci rozsvícení Vánočního stromu dne 26.11.2016 ve výši 1500 Kč jednorázově 

za každou akci. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro pana XY za zajištění hudby na akci pro 

děti dne 2.10.2016 a na akci Rozsvícení vánočního stromu dne 26.11.2016 ve výši 1500 Kč 

jednorázově za každou akci. 

 

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. 5 bylo schváleno 

 

ad10) Zastupitelstvo obce projednalo složení inventarizační komise. Starostka obce navrhla členy 

inventarizační komise nutné k inventarizaci obecního majetku za rok 2016: Klára Novická, Tomáš 

Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený. Předseda inventarizační komise: Mgr. Jaroslav Zelený. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo složení inventarizační komise. Starostka obce navrhla 

členy inventarizační komise: Klára Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený. Předseda 

inventarizační komise: Mgr. Jaroslav Zelený. 

 

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. 6 bylo schváleno 

 

ad11) Zastupitelstvo obce projednalo zápisy finančního a kontrolního výboru za rok 2016. 

Zastupitelstvu byly předloženy 2 zápisy kontrolního výboru a 1 zápis finančního výboru. 

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo zajištění zimní údržby obecních komunikací v obci Vílanec a 

Loučky v zimním období rok 2016-2017. Údržbu bude nadále zajišťovat po domluvě firma 

Eurofarms s.r.o. Heroltice 65. Údržbu v obci Vílanec bude podle potřeby zajišťovat pan XY,se 

kterým bude sepsána Dohoda o provedení práce na zimní období v částce 90 Kč/hodinu hrubého dle 

počtu odpracovaných hodin. Údržbu obecních komunikací okolo hřbitova, fary bude také zajišťovat 

v zimním období 2016,2017 pan XX,se kterým bude také sepsána Dohoda o provedení práce ve 

výši 90 Kč/hodinu hrubého dle opracovaných hodin. 

 

ad13) Zastupitelstvo obce projednalo eventuální převedení české pošty na Poštu Partner, kdy by 

provoz pošty zajišťoval obecní úřad. Česká pošta nabízí obecním úřadům v ČR zachování pošt v 

obcích zajištěním obecních úřadů. Pokud obecní úřad odmítne zajistit chod pošty v obci, česká 

pošta nabízí poštu soukromým osobám či podnikatelům. Pokud o tuto službu nikdo neprojeví zájem, 

pošta se nabídne v jiné obci. Zastupitelstvo obce projevilo zájem zachovat   v obci nadále poštu a to 



za podmínek: obecní úřad zajistí prostory k provozu pošty, česká pošta zajistí zdarma veškeré 

vybavení. Měsíční příspěvek české pošty je 9000 Kč na provoz pošty. Budou probíhat další jednání 

k této záležitosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zájem o převod české pošty na Poštu Partner v obci 

Vílanec. 

 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Danková, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti: 0 

Zdržely se hlasování: Lenka Pernová, Marcela Zelená, Klára Novická 

 

Usnesení č. 7 schváleno. 

 

ad14) Starostka obce seznámila zastupitelstvo s územní studií v obci Vílanec- lokalita 7. V dané 

lokalitě je zájem o výstavbu rodinných domků a podle platnosti územního plánu je třeba vypracovat 

územní studii pro danou lokalitu. Pro vypracování územní studie byli osloveni autorizovaní 

architekti a to: 

Ing. Arch Lubomír Štefl,Nad Žlabem 721,Luka n. Jihlavou, který obci Vílanec zaslal cenovou 

nabídku za vypracování územní studie ve výši 38.000 Kč  

Ing. Arch Jiří Vohralík, Čajkovského 37, Jihlava, který zaslal obci Vílanec cenovou nabídku ve výši 

199.000 Kč. Dále bych osloven Ing. Arch.Petr Holub, Mrštíkova 12, Jihlava, který nabídku obci 

Vílanec nezaslal. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vypracování územní studie v obci Vílanec-lokalita 7 dle výše 

cenové nabídky Ing. Arch. Lubomíra Štefla,Nad Žlabem 721, Luka nad Jihlavou s cenovou 

nabídkou ve výši 38.000 Kč. Termín dodání studie je 15.1.2017. 

 

Hlasování: 

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

Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování: Marcela Zelená 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

ad15) Zastupitelstvo obce projednalo projekt: Úprava veřejného prostranství v obci Loučky. 

Byla oslovena Ing. Eva Jonešová ,autorizovaný architekt,, která se sešla s občany v obci Loučky a 

některými zastupiteli dne 13.9.2016,aby byl projednán návrh na úpravu veřejného prostranství v 

obci, prostor pro setkávání občanů, sport a hry dětí na návsi, okolí starých kamenných sklepů, cestu, 

která vychází z obce směrem na západ. Ing. Jonešová předložila nabídkovou cenu za zpracování 

studie úpravy veřejného prostranství v obci Loučky do výše 36 480 Kč. 

Obec Vílanec by využije  na financování úpravy veřejného prostranství z  dotačních titulů: POV 

Kraje Vysočina, Státní fond Životního prostředí ČR, dotační titul č.10. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpracování studie od Ing Jonešové, autorizovaný 

architekt ,  krajinářská architektura, Putimov 75,39301 do výše 36 480 Kč. Dokumentace bude 



předána do 80 dnů od podepsání smlouvy. 

 

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. 9 bylo schváleno. 

 

ad16) Zastupitelstvo obce projednalo opravy  5 sakrálních staveb( křížků) v k.ú. Vílanec. Obec 

Vílanec využije dotace z MMR,- 70 % z celkové částky, max. 300 00 Kč. Žádost bude podána do 

konce roku 2016. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu 5 sakrálních staveb v k.ú. Vílanec s využitím 

podání žádosti o dotaci z MMR. 

 

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. 10 bylo schváleno. 

 

Dále zastupitelstvo obce projednalo převedení 5 sakrálních staveb do majetku obce Vílanec ve výši 

1 Kč za 1 sakrální stavbu( křížek) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení 5 sakrálních staveb do majetku obce Vílanec ve výši 1 Kč 

za 1 sakrální stavbu ( křížek). 

 

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. 11 bylo schváleno. 

 

 

ad17) Zastupitelstvo obce projednalo opravu hřbitovní zdi v obci Vílanec, která vyžaduje opravu. 

Ohradní zeď je majetkem obce Vílanec a je památkou. Byl osloven Ing. Prokš Jan, bytem Čížov 72, 

aby zpracoval projekt na opravu hřbitovní zdi. Obec Vílanec využije dotace z Kraje Vysočina 

Jihlava, kdy je možnost žádat o dotaci každý rok a opravovat zeď po částech. Dotace je ve výši 90%, 

max. 200 000 Kč za jednu část opravy hřbitovní zdi. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu hřbitovní zdi v obci Vílanec s využitím podání 

žádosti o dotaci  z Kraje Vysočina Jihlava. 



 

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. 12 bylo schváleno. 

 

ad18) Diskuse: 

1.-  Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o  dotaci  z Ministerstva školství ČR na realizaci 

sportovního hřiště v obci Vílanec. Dotace činí 50% z celkové částky.   Projekt na sportovní   hřiště  

má již obec Vílanec vypracován ve výši 2 424 000 Kč., stavební povolení taktéž. Termín podání 

žádosti je do 30. 11. 2016. 

 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci podání žádosti  o  dotaci  z 

Ministerstva školství ČR na realizaci sportovního hřiště v obci Vílanec. Dotace činí  50%  z celkové 

částky.   Projekt na sportovní hřiště má již obec Vílanec vypracován ve výši 2 424 000 Kč., stavební 

povolení taktéž. Termín podání žádosti je do 30.11.2016. 

 

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. 13 bylo schváleno. 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. XXX – nabídka 

pracovní síly, např. údržbářských prací, úpravy veřejného  prostranství- sečení, úklid listí, pomoc 

při zajišťování akcí pořádaných obcí Vílanec atd. 

Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo s tím, že by p. XXX pracoval pro obec Vílanec dle 

potřeb obce po vzájemné domluvě, bude sepsána Dohoda o provedení práce a podle počtu 

odpracovaných hodin by mu byla vyplácena mzda 90 Kč/hod hrubé mzdy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce pro p. XXX ,který bude dle 

potřeby obce Vílanec provádět údržbářské práce, úpravy terénu v obci Vílanec a Loučky, dále dle 

potřeby obce p.XXX bude  podle počtu odpracovaných hodin 

zaplaceno 90 Kč/hod hrubé mzdy. 

 

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. 14  bylo schváleno. 

 

3. Informace: 

- proběhne servis traktoru v majetku obce Vílanec 

-26.11.2016- rozsvícení vánočního stromu v obci Vílanec 



- 3.12.2016- mikulášská besídka pro děti v obci Vílanec 

 

 

Zapsala:                                                                                   ve Vílanci: 23.11.2016 

Lenka Pernová 

 

Ověřovatelé:                                                                                 

Marcela Zelená 

 

Lenka Danková 

 

Starostka obce: 

 

Lenka Maršánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


