
Zasedání zastupitelstva obce Vílanec dne 17.6.2015 č. 10 
 

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

17.6.2015 v 18 hodin a ukončila dne 17.6. ve 20.30 hodin. 

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

Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni:0 
Omluveni:0 

Program: 

1. Seznámení s programem 

2. Určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva dne 12.5. 2015 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 1 

5. Projednání strategického rozvojového dokumentu obce Vílanec pro období rok 2015-2018 

6. Projednání žádosti Mgr. Jaroslava Zeleného, bytem Vílanec 53( za nohejbalový spolek) 

              o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč na akci pouťový nohejbal  

7. Projednání vybavení  v prostorách víceúčelové budově ve Vílanci nábytkem, na základě 

              návrhu od firmy Roman Papoušek, Truhlářství ,Sluneční 201/15,Jihlava,Horní Kosov 

8. Projednání záměru opravy křížků na pozemcích ve vlastnictví obce Vílanec 

9. Projednání zápisu kontrolního a finančního výboru 

10. Projednání možnosti realizace místa pro přecházení v obci Vílanec na silnici č. I/ 38 

11. Přijmutí dotace  ve výši 27.OOO Kč 

12. Diskuse 

 

ad1)Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programem . K programu nebyly vzneseny žádné 

jiné návrhy. 

ad2)Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová. Starostka obce navrhla ověřovatele 

zápisu: Klára Novická, Mgr. Jaroslav Zelený. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změny. 

ad3)Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.5. 2015 byla splněna. 



ad4)Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č.1 

ad5)Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo strategický rozvojový dokument obce Vílanec pro 

období: rok 2015-2018.Tento dokument je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách 

obce Vílanec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo strategický rozvojový dokument obce Vílanec pro období: 

rok 2015-2018 

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 žádost Mgr. Jaroslava Zeleného, bytem Vílanec 53( za nohejbalový 

spolek),o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč na akci pouťový nohejbal r. 2015. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Mgr. Jaroslava Zeleného, bytem Vílanec 53( za 

nohejbalový spolek),o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč na akci pouťový nohejbal r. 2015. 

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 a schválilo vybavení nábytkem obecní úřad, zasedací místnost, 

kuchyňku ve víceúčelové budově v obci Vílanec .Zastupitelstvo obce projednalo návrh od firmy 

Roman Papoušek, Truhlářství, Sluneční 201/15,Jihlava, Horní Kosov, která předložila finanční návrh ve 

výši 100.600 Kč. Termín dodání nábytku je v polovině srpna 2015.Záloha je  50% z celkové částky po 

uzavření  smlouvy. Zastupitelstvo obce vybralo z předložených nabídek variantu C.  Dále 

zastupitelstvo projednalo a schválilo zakoupení ledničky, dvouplotenkového vařiče do kuchyňky ve 

víceúčelové budově. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vybavení nábytkem obecní úřad, zasedací místnost, 

kuchyňku ve víceúčelové budově v obci Vílanec .Zastupitelstvo obce projednalo návrh od firmy 

Roman Papoušek, Truhlářství, Sluneční 201/15,Jihlava, Horní Kosov, která předložila finanční návrh ve 

výši 100.600 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. 3 bylo schváleno. 

ad8)Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce Vílanec na  opravu  křížků na pozemcích v k.ú. Loučky 

ve vlastnictví obce Vílanec s využitím dotace z MMR, kdy možná dotace je ve výši 70%.,finanční účast 

obce Vílanec 30%. Žádost na využití dotace musí být podána do 25.6.2015.Jedná se o 3 sakrální 

stavby v k.ú. Loučky na pozemcích obce Vílanec. Pokud obec Vílanec tyto dotace získá, bude se dále 

projednávat způsob opravy těchto sakrálních staveb. Jedna varianta je opravit křížky restaurátorem 

tak ,jak je historicky dáno, nebo lze opravit křížky kameníkem bez historického původu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr opravy 3 sakrálních staveb( křížků) v k.ú. Loučky na 

pozemcích obce Vílanec s využitím dotace z MMR. 

 

Hlasování: 

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

Proti:0 

Zdržely se hlasování: Marcela Zelená, Klára Novická 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

ad9)Starostka obce  projednala s předsedou kontrolního výboru Marcelou Zelenou a předsedou 

finančního výboru Mgr. Jaroslavem Zeleným průběžné kontroly a zápisy  těchto výborů 2/ ročně, kdy 

prozatím tento zápis z kontroly nebyl předložen zastupitelstvu obce. Tyto zápisy kontrolního a 

finančního výboru se předkládají k pravidelným auditům obce Vílanec z Krajského úřadu Kraje 

Vysočina. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru  o kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 

obce a o kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti a předsedu  finančního výboru o kontrolu hospodaření s majetkem a 

finančními prostředky obce  dle zákona o obcích § 119 a  o zápis z této kontroly. 

Hlasování: 



Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Tomáš Pelán 
Proti: Marcela Zelená, Mgr. Jaroslav Zelený 
Zdržela se hlasování: Klára Novická 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
ad10)Zastupitelstvo obce projednalo možnost realizace místa pro přecházení v obci Vílanec na silnici 
č.I/ 38.Ředitelství silnic a dálnic Jihlava bude realizovat v roce 2016 opravu silnice č I/.38,která bude 
probíhat i v obci Vílanec. Obec Vílanec by mohla využít této opravy a zřídit  místo pro přecházení na 
frekventované silnici č.I/ 38 v obci Vílanec. Obci Vílanec bude zdarma vypracován projekt na tuto 
možnou realizaci místa pro přecházení, kdy prozatím obec Vílanec nemá předložený projekt 
v dispozici k dalšímu řešení této realizace. Problematika je v řešení do dalšího zasedání schůze 
zastupitelstva obce Vílanec. 
 
ad11)Zastupitelstvo obce projednalo přijmutí neinvestiční dotace z Krajského úřadu Kraje Vysočina 
z ekonomického odboru ve výši 27.000 Kč v rámci schváleného dotačního vztahu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce přijímá neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Kraje Vysočina z ekonomického 
odboru ve výši 27.000 Kč v rámci schváleného dotačního vztahu. 
 
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 splněno. 

Diskuse 

 Zastupitelstvo obce projednalo posečení porostů v obci Vílanec kolem silnice č.I/ 38, 

u „mlýna“, v k.ú Loučky. Osloví se Václav Vondrák, bytem Cerekvička 41,který má 

vhodnou techniku k tomuto pokosení. 

 Zastupitelstvo obce projednalo péči o biologický rybník v obci Vílanec. 

 

 

 

       Zapsala: Lenka Pernová                                                                      Dne 24.6.2015 

       Ověřili: Klára Novická 

                     Mgr. Jaroslav Zelený 

        Starostka: Lenka Maršánová 

 


