
                    Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016  v 19 hodin 
 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.11.2016 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 9 

5. Projednání rozpočtu obce Vílanec na rok 2017 

6. Projednání rozpočtového výhledu na rok 2018-2020 

7. Projednání prodloužení smluv- Dohody o provedení práce na rok 2017 

8. Projednání zápisu finančního výboru 

9. Přijmutí dotace z MMR 

10. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina na lesní hospodářství 

11. Přijmutí dotace z Kraje Vysočina z odboru ekonomického 

12. Projednání poplatku za svoz komunálního odpadu, poplatku ze psů na rok 2017 

13. Projednání finančních nákladů na již proběhlou akci Mikulášská besídka 

14. Diskuse 

 

Starostka obce zahájila schůzi zastupitelstva obce dne 15.12.016 v 19.15 hod a ukončila 15.12.016 

ve 20.45 hodin 

 

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

Tomáš Pelán 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni:0 

Hosté:0 

 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. 

 K programu bylo doplněno: 

- Projednání zadání zpracování lesního hospodářského plánu na rok 2018- 2027 

- Projednání opravy zápisu z minulého zasedání obce dne 14.11.2016 

- Projednání kulturní akce-Muzikálu v Praze Ať žijí duchové 

 

ad2) Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová, ověřovatele zápisu: Klára Novická, 

Tomáš Pelán. K návrhu nebyly vzneseny požadavky na změnu. 

 

ad3) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.11.2016- usnesení 

byla splněna. 

 

ad4) Starostka obce seznámila zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 9 

 

ad5) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Vílanec na rok 2017. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vílanec na rok 2017. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 



 

ad6) Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na rok 2018-2020 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018- 2020 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

ad7) Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Dohod o provedení práce obce Vílanec na rok 2017 a 

výši odměn pro zaměstnance.  

 

Jedná se o tyto pozice: 

Účetní, vodař, knihovnice, uklízečka, starosta SDH, pomocnice při vedení mladých hasičů SDH, 

údržbář biologického rybníka 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši platů: 

 

Účetní: Ing. Lenka Šmídová: 9000 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Vodař: Karel Pípa:3500 Kč měsíčně 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Knihovnice. Anna Novická: 1300 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 



Uklízečka: Marie Novotná: 2000 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Starosta SDH: Miloslav Šprynar: 1200 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Pomocnice při vedení mladých hasičů SDH Vílanec: Iveta Vrbková: 500 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Údržbář biologického rybníka: Jan Novotný: 400 Kč měsíčně. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

ad8) Zastupitelstvo obce projednalo zápis z kontroly  finančního výboru. 

 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo přijmutí dotace z MMR na realizaci dětského hřiště v obci 

Vílanec v roce 2016 ve výši 253. 625 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z MMR na realizaci dětského hřiště v obci Vílanec v roce 2016 

ve výši 253. 625 Kč. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 



Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

ad10) Zastupitelstvo obce projednalo přijmutí dotace z Kraje Vysočina na lesní hospodářství ve 

výši 5460 Kč a 38520 Kč. 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina na lesní hospodářství ve výši 5460 Kč a 38520 

Kč.  

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

ad11) Zastupitelstvo obce projednalo přijmutí dotace z Kraje Vysočina z odboru ekonomického- 

neinvestiční dotace ve výši 27.900 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z Kraje Vysočina z odboru ekonomického- neinvestiční dotace ve 

výši 27.900 Kč. 

 

Hlasování: 

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

Pelán 

Proti.0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

ad12) 

A. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2017 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 za rok 2017 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 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

B. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poplatek ze psů v roce 2017 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 v roce 2017 : 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 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 
 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo finanční náklady za  občerstvení na   již proběhlou akci 
Mikulášská besídka, konanou dne 3. 12. 2016 v obci Vílanec. Finanční náklady na občerstvení byly 
ve výši 2500 Kč. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo proplacení finančních nákladů  za občerstvení na kulturní 
akci Mikulášská besídka, konanou dne 3. 12. 2016 ve výši:2500 Kč. 
 
Hlasování: 

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

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 



 

 

Doplnění programu: 

-Zastupitelstvo obce projednalo zadání lesního hospodářského plánu  LHP) na rok 2018-2027 pro 
zpracovatele: Lesoprojekt as. Brno, Jezuitská 13, 60200. Cena za zpracování LHP je ve výši 360 Kč za 
1 hektar lesa .  Celkový počet je 128 hektarů lesa ve vlastnictví obce Vílanec. Tato firma již 
zpracovávala pro obec Vílanec Lesní hospodářský plán, vyhovuje cenou i zpracováním. 

Návrh na usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání lesního hospodářského plánu ( LHP) na rok 2018-2027 pro 
zpracovatele: Lesoprojekt as. Brno, Jezuitská 13, 60200. Cena za zpracování LHP je ve výši 360 Kč za 
1 hektar lesa . Celkový počet je 128 hektarů lesa ve vlastnictví obce Vílanec. 

Hlasování: 

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

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

-Zastupitelstvo obce projednalo chybu v zápise z minulého zasedání schůze zastupitelstva ze dne 
14.11 .2016 a to: 

Zastupitelstvo obce projednalo opravy 5 sakrálních staveb ( křížky a boží muka) na p.č. 193, p.č. 
1428, p.č. 1399/1, p.č. 1421/17 a p.č. 105/17 v k.ú. Loučky. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na MMR z programu 117D815-Podpora obnovy a rozvoje venkova- dotační titul č. 
4- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (70% z celkové částky, max. 300 000 Kč.). 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zásadami programu pro poskytování dotací v roce 2017 a čestně 
prohlašuje, že po dobu min. 5 let od ukončení akce bude zabezpečovat podmínky, které jsou 
nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z výše uvedeného 
programu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravy 5 sakrálních staveb ( křížky a boží muka) na p.č. 193, p.č. 1428, 
p.č. 1399/1, p.č. 1421/17 a p.č. 105/17 v k.ú. Loučky. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním 
žádosti o dotaci na MMR z programu 117D815-Podpora obnovy a rozvoje venkova- dotační titul č. 
4- Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (70% z celkové částky, max. 300 000 Kč.). 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zásadami programu pro poskytování dotací v roce 2017 a čestně 
prohlašuje, že po dobu min. 5 let od ukončení akce bude zabezpečovat podmínky, které jsou 
nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z výše uvedeného 
programu. 

Hlasování: 

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



Pelán 

Proti: 0 

Zdrželi se hlasování:0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

-Zastupitelstvo obce projednalo na žádost p. Marcely Zelené možnost zájezdu do Prahy pro děti 
v únoru 2017 na muzikál  Ať žijí duchové s tím, že by obec Vílanec zaplatila autobus pro děti a 
vstupné, které činí cca 500 Kč za dítě. Zastupitelstvo obce tento návrh na kulturní akci projednalo a 
neschválilo.  

ad14) Diskuse 

-Zastupitelstvo obce projednalo proškolení starostky, místostarostky, zastupitelů obce na vysílání 
bezdrátového rozhlasu v obci Vílanec pro případ nutnosti sdělení informací pro občany obce 
Vílanec a Loučky. Toto proškolení od firmy sovt- Radio spol. s.r.o., Budějovická 1320, Vodňany, 
38901 bude s firmou projednáno a termín upřesněn.  

 

Zapsala:                                                                                                     Ve Vílanci:16.12.2016 

Lenka Pernová 

Ověřovatelé: 

Klára Novická 

Tomáš Pelán 

Starostka obce: 

Lenka Maršánová 

 

 

 

 

 

 

 


