
Obec Vílanec 
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 
Zápis 

Z 10. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 
středu 30. 10. 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti 

obecního úřadu ve Vílanci č. 43 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce 
3. Rozpočtové opatření č. 9 
4. Schválení nové vyhlášky o poplatcích za odpady 2/2019 
5. Návrh rozpočtu obce Vílanec na rok 2020 
6. Záměr o výměnu pozemků okolo fotbalového hřiště s Katolickou církví za lesní pozemky 
7. Žádost o souhlas s doplňkovou stavbou k RD 
8. Žádost o připojení na stávající komunikaci obce a inženýrské sítě 
9. Seznámení a projednání zápisů  kontrolního a finančního výboru 
10. Stanovení inventarizační komise, plán inventur 
11. Oprava komunikace v Loučkách  
12. Projednat vytvoření návrhu na obecní znak a vlajku 
13. Žádost o zajištění sklepa a žádost o odkoupení sklepa na p. č. 1394/24 k. ú. Loučky 
14. Záměr prohlásit márnici za kulturní památku  
15. Projednat opravu hřbitovní zdi  
16. Projednat případnou architektonickou studii obce  
17. Záměr obce na architektonický projekt p.č. 212/3 
Diskuse a závěr        - zimní údržba v obci 
             - deratizace v obci 
                                              - vánoční dárkové poukazy občanům 
                                              - Lipová alej Loučky 

- seznámení s kontrolním dnem v Loučkách  
- seznámení s kontrolním dnem - oprava hřbitovní zdi                                     

 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 30.10.2019 v 18 hodin 
uvítáním přítomných zastupitelů a občanů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu 
ve Vílanci, ukončeno ve 20.50 hodin 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová  
 
Nepřítomni:  Josef Koreš  Omluveni: Hana Sommerová 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu Tomáš Pelán a Tomáš 
Havran 
Paní starostka navrhla doplnění programu: 
Doplnit 18 bod schválit smlouvu č.08871832 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR  
Doplnit 19 bod projednat směnu pozemků za část pozemku p.č.168 o výměře cca 300 m2, kde je 
silnice na soukromém pozemku a p.č.1585 cca 32m2, kde je otočka autobusu na soukromém 
pozemku za ornou půdu 
 
 



Návrh usnesení: schválení změny programu a schválení zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatele Tomáše Pelána a Tomáše Havrana 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.53 ze dne 30.10.2019: ZO schválila program zasedání a zapisovatele a ověřovatele 

 
K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno 

 
K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 9/19  
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.9/19 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/19 

 
K bodu 4 Schválení nové vyhlášky o poplatcích za odpady 2/2019 
Návrh usnesení: Schválit Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.54 ze dne 30.10.2019: ZO schválila Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
 

V 18.17 minut se dostavil pan Josef Koreš a přítomni jsou: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka 
Příplatová, Josef Koreš, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 

 

K bodu 5 Návrh rozpočtu obce Vílanec na rok 2020 
Návrh usnesení: schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2020 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán,  
Proti:  0 Zdržel se:  Lenka Pernová, Josef Koreš 
Usnesení č.55 ze dne 30.10.2019: ZO schválila návrh rozpočtu na rok 2020 

 
K bodu 6 Záměr o výměnu pozemků okolo fotbalového hřiště s Katolickou církví za lesní pozemky 
Návrh usnesení: Schválit záměr o výměně pozemků okolo fotbalového hřiště s Katolickou církví za 
lesní pozemky 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.56 ze dne 30.10.2019: ZO schválila záměr o výměně pozemků okolo fotbalového hřiště 
s Katolickou církví za lesní pozemky 
 

K bodu 7 Žádost o souhlas s doplňkovou stavbou k RD 

Návrh usnesení: Schválit žádost o souhlas s doplňkovou stavbu k RD Vílanec č.p. 105 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.57 ze dne 30.10.2019: ZO schválila žádost o souhlas doplňkovou stavbu k RD Vílanec č.p. 
105 
 



K bodu 8 Žádost o připojení na stávající komunikaci obce a inženýrské sítě 
Návrh usnesení: Schválit žádost o připojení p.č. 176/10 na stávající komunikaci obce a inženýrské 
sítě 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.58 ze dne 30.10.2019: ZO schválila žádost o připojení p.č. 176/10 na stávající 
komunikaci obce a inženýrské sítě 
 
K bodu 9: Seznámení a projednání zápisů kontrolního a finančního výboru 
Paní Lenka Pernová seznámila zastupitele se zápisem finančního výboru ze dne 23.10.2019 
Zápis z kontrolního výboru bude předložen na příštím zasedání dne 11.12.2019 
ZO bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 23.10.2019 
 

K bodu 10. Stanovení inventarizační komise, plán inventur 
Návrh usnesení: tříčlenná komise: předseda p. Příplatová a členové p. Šebelová – účetní a p. 
Sommerová 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.59 ze dne 30.10.2019: ZO schválila inventarizační komisi: předseda p. Příplatová a 
členové p. Šebelová – účetní a p. Sommerová 
 
K bodu 11. Oprava komunikace v Loučkách  
Paní starostka seznámila zastupitele s provedenou opravou komunikace firmou EUROFARMS a dále 
nabídkou firmy IPOS na dokončení opravy komunikace v Loučkách, doplnit o opravu u domu č.p. 5 
ZO bere sdělení na vědomí. 
 
K bodu 12 Projednat vytvoření návrhu na obecní znak a vlajku 
Návrh usnesení: Schválit záměr vytvořit obecní znak a vlajku 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.60 ze dne 30.10.2019: ZO schválila záměr vytvořit obecní znak a vlajku 
 
K bodu 13. Žádost o zajištění sklepa a žádost o odkoupení sklepa na p. č. 1394/24 k. ú. Loučky 
Návrh usnesení: schválit zajištění sklepa na p.č. 1394/24 k.ú. Loučky 
Hlasování: 
Pro: Lenka Pernová 
Proti: Marcela Zelená 
Zdržel se: Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Josef Koreš 
Usnesení č.61 ze dne 30.10.2019: ZO neschválila zajištění sklepa na p.č. 1394/24 k.ú. Loučky 
 
K bodu 14 Záměr prohlásit márnici za kulturní památku  
Návrh usnesení: Schválit záměr prohlásit márnici za kulturní památku  
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová,  
Proti:  0 Zdržel se:  Tomáš Pelán, Josef Koreš 
Usnesení č.60 ze dne 30.10.2019: ZO schválila prohlásit márnici za kulturní památku  
 



K bodu 15. Projednat opravu hřbitovní zdi 
Tomáš Havran seznámil zastupitele s další etapou opravy hřbitovní zdi a ZO bere na vědomí další 
etapu opravy hřbitovní zdi.  
 
K bodu 16. Projednat případnou architektonickou studii obce  
Tomáš Havran seznámil zastupitele se záměrem na vyhotovení architektonické studie pro 
vyhotovení nového územního plánu a ZO bere na vědomí záměr na vyhotovení architektonické 
studie.  
 
K bodu 17. Záměr obce na architektonický projekt p.č. 212/3  
Tomáš Havran seznámil zastupitele se záměrem pořídit architektonický projekt p.č. 212/3 v k.ú. 
Vílanec a p.č. 1 v k.ú. Loučky a ZO bere na vědomí záměr na pořízení architektonického projektu p.č. 
212/3 v k.ú. Vílanec a p.č. 1 v k.ú. Loučky. 
 
K bodu 18. smlouvu č.08871832 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR  
Návrh usnesení: schválit smlouvu č.08871832 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR na akci „Veřejná prostranství v obci Loučky“ v roce 2019 ve výši 366.255 Kč a v roce 
2020 ve výši 97.363 Kč 
Hlasování:  
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Josef Koreš 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.60 ze dne 30.10.2019: ZO schválila smlouvu č.08871832 o poskytnutí podpory ze 
státního fondu životního prostředí ČR na akci „Veřejná prostranství v obci Loučky“ v roce 2019 ve 
výši 366.255 Kč a v roce 2020 ve výši 97.363 Kč 
 
K bodu 19. projednat směnu pozemků za část pozemku p.č.168 o výměře cca 300 m2, kde je silnice 
na soukromém pozemku a p.č.1585 cca 32m2, kde je otočka autobusu na soukromém pozemku za 
ornou půdu 
Paní starostka seznámila zastupitele se záměrem směnit část pozemku p.č.168 o výměře cca 300 
m2, kde je silnice na soukromém pozemku a p.č.1585 cca 32m2, kde je otočka autobusu na 
soukromém pozemku za ornou půdu a ZO bere tento záměr na vědomí 
 
Diskuse a závěr: 

- zimní údržba v obci bude zajištěna smlouvou se stejným dodavatelem jako minulou zimu 
- proběhla deratizace v obci, lze vyzvednout na obci návnadu  
- vánoční dárkové poukazy občanům od 60 let - 400 Kč                       
- pokračuje výsadba Lipová alej Loučky 
- seznámení s kontrolním dnem v Loučkách 21.10. 19 
- seznámení s kontrolním dnem - oprava hřbitovní zdi    
- příští zasedání zastupitelstva obce Vílanec se bude konat ve středu dne 11.12. 2019 v 18 

hodin 
 

Ve Vílanci zapsala dne 30.10.2019 Zdeňka Příplatová 
 

……………………………………………….    ………………………………………………….. 
Zdeňka Příplatová, místostarostka    Marcela Zelená, starostka 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Tomáš Pelán, ověřovatel     Tomáš Havran, ověřovatel                                


