
             Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 23 dne 18.1.2017v 18 hodin 
 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 

4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 
5. Projednání inventarizace majetku zastupitelstvem obce za rok 2016 

6. Projednání odměn členů zastupitelstva obce Vílanec 

7. Projednání finančních nákladů na již proběhlou akci Mikulášská besídka 

8. Projednání změny odborného lesního hospodáře v obci Vílanec 

9. Diskuse 
 

Starostka obce zahájila schůzi zastupitelstva obce dne 18.1.2017 v 18 hodin a ukončila 18.1.2017 
v 18.45 hodin. 
 

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

Tomáš Pelán 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Zelený 

Hosté: veřejnost 
 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. K programu nebyly navrženy 
žádné požadavky na změny. 
 

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

Novická, Tomáš Pelán. K návrhu nebyly vzneseny požadavky na změny. 
 

ad3) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016- usnesení 

byla splněna. 
 

ad4) Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10 
 

ad5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis inventarizační komise obce Vílanec za rok 

2016. Komise  navrhuje zastupitelstvu obce Vílanec vyřadit ze svého majetku položku číslo 

022/1- ústředna rozhlasu, zařazenou do majetku 10.8.1998 v ceně 45 769 Kč. 
 

Návrh na usnesení: 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zápis inventarizační komise obce Vílanec za rok 2016. 
 

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)  1. Zastupitelstvo obce projednalo možnost navýšení částky odměn pro členy zastupitelstva 
obce dle aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.o odměnách za výkon  funkce  členům 
zastupitelstva platného od 1.1.2017. 
 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat výši odměn pro členy zastupitelstva obce Vílanec v 

nezměněné výši od 1.1.2017. 
 

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. 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Lenky Maršánové na odměnu starostky v plné výši ,t.j. 
19.584 Kč hrubého, dosud činí odměna ¾ z plné částky pro starostku. Členové zastupitelstva 

pobírají odměnu dle svých funkcí v plné možné výši, schválené dne  5.11.2014. 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu starostky v plné výši, t.j. 19.584 Kč hrubého. 
 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Danková 

Proti: Marcela Zelená 

Zdrželi se hlasování: Lenka Pernová, Klára Novická, Tomáš Pelán 
 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

ad7) Zastupitelstvo obce projednalo finanční náklady  na již proběhlou akci Mikulášská besídka, 

konanou dne 3.12.2016. Finanční náklady za občerstvení byly navýšeny na částku 3080 Kč. 
 

Návrh na usnesení: 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční náklady na již proběhlou akci Mikulášská besídka ve výši 
3080 Kč. 
 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 



ad8) Zastupitelstvo obce projednalo změnu odborného lesního hospodáře pro obec Vílanec. 

Vzhledem k žádosti dosavadního odborného lesního hospodáře pana Pittla k ukončení činnosti k 
31.12.2016 byla oslovena Ing.M.M., ,která splňuje požadavky na tuto funkci, má udělenou 
licenci Městským úřadem Velké Meziříčí dle ustanovení § 37, odst 3, zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů( lesní zákon). 

S výše jmenovanou bude uzavřena Smlouva o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ve 
výši 8.500 Kč od 1.1.2017. 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje odborného lesního hospodáře Ing. M.M.. Bude uzavřena Smlouva o 
výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ve výši 8.500 Kč od 1.1.2017. 
 
 
 

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. 

 

ad9) Diskuse 

Zastupitelstvo obce projednalo navýšení Dohody o provedení práce pro pana J.N. z částky 400 

Kč hrubého na 600 Kč hrubého měsíčně od 1.1.017. 
 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení Dohody o provedení práce pro pana J.N., z částky 400 

Kč hrubého na 600 Kč hrubého měsíčně od 1.1.2017. 
 

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. 

 
 
Zapsala: Lenka Pernová                                                                       ve Vílanci 24.1.2017 

Ověřovatelé zápisu: Klára Novická, Tomáš Pelán 

Starostka obce: Lenka Maršánová 
 


