Zasedání zastupitelstva obce Vílanec č. 11 dne 18.8. 2015 v 17 hodin
Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Vílanec Lenka Maršánová
dne 18.8. 2015 v 17 hodin a ukončila ve 20.45 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 17.6. 2015
4. Seznámení s provedeným rozpočtovým opatřením č.2
5. Projednání žádostí občanů
6. Projednání finanční odměny za zbourání garáže v zahradě u víceúčelové budovy v obci
Vílanec pro pana Miloslava Šprynara a Vladimíra Krbicu.
7. Projednání akce „ Den otevřených dveří ve víceúčelové budově“ v obci Vílanec dne 29.8.
2015
8. Projednání finančního příspěvku na akci v Loučkách dne 12.9. 2015 při příležitosti 666.
výročí založení obce.
9. Projednání možnosti využití dotací na vybudování sportovního hřiště v obci Vílanec
z fondu IROP.
10.Projednání žádosti firmy Lapek a.s., Žižkova 111,Jihlava o finanční příspěvek na provoz
pojízdné prodejny v obci Vílanec.
11. Projednání finančního příspěvku pro paní Mokošovou, bytem Vílanec 50,58835 za

poskytnutí „fotbálku“ do víceúčelové budovy v obci Vílanec.
12. Diskuse
ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. K programu starostka obce
doplnila:
1.Projednání zakoupení židlí do víceúčelové budovy a knihovny v obci Vílanec
2. Projednání zakoupení prvků na dětské hřiště v obci Vílanec
ad2) Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová. Starostka obce navrhla
ověřovatele zápisu: Lenka Danková, Tomáš Pelán. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky
na změny.
ad3) Starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce Vílanec ze
dne 17.6. 2015:
Usnesení č.2- Finanční příspěvek ve výši 3000 Kč, schválený zastupitelstvem obce pro
nohejbalový spolek na již konanou akci pouťový nohejbal, byl překročen o částku 300 Kč na
zakoupení míče a pohárů pro tuto akci.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení finančního příspěvku 300 Kč pro
nohejbalový spolek obce Vílanec a Louček na již konanou akci pouťový nohejbal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení finančního příspěvku 300 Kč pro
nohejbalový spolek obce Vílanec a Louček na již konanou akci pouťový nohejbal.
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.
Usnesení č. 5- 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.
Předseda finančního výboru Mgr. Jaroslav Zelený a předsedkyně kontrolního výboru Marcela
Zelená dosud nepředložily zastupitelstvu obce zápisy z kontrol finančního a kontrolního
výboru. Usnesení z minulého zasedání nebylo splněno předsedy výborů.

ad4)Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 2
ad5)Projednání žádostí občanů:
1.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Štefana Sommera ,bytem Vílanec 101,
58835 o povolení vjezdu na obecní komunikaci p.č. 176/9 k.ú Vílanec, nutné ke kolaudaci -viz
příloha.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Štefana Sommera ,bytem Vílanec 101,
58835 o povolení vjezdu na obecní komunikaci p.č. 176/9 k.ú Vílanec, nutné ke kolaudaci- viz
příloha
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.
2.Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Mádra Jaroslava a paní Mádrové Gabriely, bytem
Vílanec 78,58835 o odkoupení pozemku p.č. 1563/22 o celkové výměře 8m2.Pozemek se
nachází na příjezdu k domu žadatelů.
Tento záměr bude vyvěšen na úřední desce obce Vílanec po dobu 15 dnů.

3.Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Josefa Fortelného, bytem Loučky 18,58835 na
pronájem nebo odprodej části pozemku před domem č. 18 , na kterém stojí strom, který by
odprodejem části pozemku vlastnil a tím přebíral zodpovědnost a péči na vlastní náklady o

tento strom. Zastupitelstvo obce požádá žadatele pana Fortelného o vyjádření arboristy ,který
se vyjádří k výměře pozemku nutného k přilehlému stromu.
ad6)Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční odměnu pro Miloslava Šprynara a
Vladimíra Krbicu za zbourání garáže v zahradě u víceúčelové budovy v obci Vílanec ve výši 800
Kč pro každého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednorázovou finanční odměnu pro Miloslava
Šprynara a Vladimíra Krbicu za zbourání garáže včetně odvozu sutě v zahradě u víceúčelové
budovy v obci Vílanec ve výši 800 Kč pro každého.
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.
ad7)Zastupitelstvo obce projednalo akci „Den otevřených dveří ve víceúčelové budově“ , která
se bude konat dne 29. 8. 20015 v obci Vílanec. Finanční náklady na tuto akci budou přesně
vyčísleny až po ukončení této akce. Případný finanční zisk z prodeje nápojů bude přidělen SDH
Vílanec.
ad8)Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Lenky Dankové, bytem Loučky 5,58835 o
finanční příspěvek za účelem připravované akce, konané v souvislosti s 666. výročí založení
obce Loučky dne 12.9. 2015.Tato částka bude upřesněna a schválena po ukončení akce.
ad9)Zastupitelstvo obce projednalo možnost využití dotace na vybudování víceúčelového hřiště
v obci Vílanec z evropských fondů IROP z MMR. Obec Vílanec má již stavební povolení a
vypracovaný projekt na vybudování víceúčelového hřiště. Termín vyhlášení na podání žádosti
bude sledován, aby obec požádala o dotaci.
ad10)Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Lapek a.s., Žižkova 111,Jihlava,zastoupené
panem Ing. Tomášem Křemenem o finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny v obci
Vílanec ve výši 16.200 Kč/rok.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy Lapek a.s., Žižkova 111,Jihlava,zastoupené panem
Ing. Tomášem Křemenem o finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny v obci Vílanec ve
výši 16.200 Kč/rok.
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová, Marcela Zelená
Proti: Lenka Pernová, Lenka Danková, Klára Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený
Zdrželi se hlasování:0
Usnesení č. 4- žádost nebyla schválena.
ad11)Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednorázový finanční příspěvek ve výši 1000 Kč
pro paní Jolanu Mokošovou, bytem Vílanec 50,58835 za poskytnutí „fotbálku“ pro občany
Vílanec a Loučky do víceúčelové budovy ve Vílanci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednorázový finanční příspěvek ve výši 1000 Kč pro
paní Jolanu Mokošovou, bytem Vílanec 50,58835 za poskytnutí „fotbálku“ pro občany Vílanec a
Loučky do víceúčelové budovy ve Vílanci.
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
Doplnění programu:
1.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení židlí do víceúčelové budovy do zasedací
místnosti a do knihovny celkově 28 židlí od firmy B2B Partner, Plzeňská 3070, Ostrava v částce
….. v barvě červené.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení židlí do víceúčelové budovy do zasedací
místnosti a do knihovny celkově 28 židlí od firmy B2B Partner, Plzeňská 3070, Ostrava v částce
….. v barvě červené.
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
2.Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení 2 prvků na dětské hřiště ve Vílanci u
víceúčelové budovy a to Cheopsova pyramida mini a ……v celkové částce do 200 tisíc Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení 2 prvků na dětské hřiště ve Vílanci u
víceúčelové budovy a to Cheopsova pyramida mini a ……v celkové částce do 200 tisíc Kč.
Hlasování:
Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Klára Novická, Marcela Zelená,Mgr.
Jaroslav Zelený
Proti: Tomáš Pelán
Zdrželi se hlasování:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
ad12)Diskuse:
-Starostka a místostarostka obce informovaly zastupitele obce o upozornění občanů Loučky na
nadměrný výskyt potkanů v obci Loučky. Tato problematika byla řešena s KHS Jihlava, kdy bylo
šetřením KHS doporučeno provést plošnou deratizaci obce Loučky.
-Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu v systému pronajímání sálu kulturního domu
v obci Vílanec. Sál kulturního domu v obci Vílanec bude pronajímán pouze občanům s trvalým
pobytem obce Vílanec-Loučky, s výjimkou projednání na schůzích zastupitelstva obce Vílanec.
Cena za pronájem sálu KD zůstává stejná ,tzn. 1000 Kč v letním období, 1500 Kč. v zimním
období.

Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu v systému pronajímání sálu kulturního domu
v obci Vílanec. Sál kulturního domu v obci Vílanec bude pronajímán pouze občanům s trvalým
pobytem obce Vílanec -Loučky, s výjimkou projednání na schůzích zastupitelstva obce Vílanec.
Cena za pronájem sálu KD zůstává stejná ,tzn. 1000 Kč v letním období, 1500 Kč. v zimním
období.
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. 7 bylo schváleno.

zapsala: Lenka Pernová

starostka obce

ověřovatelé: Lenka Danková

Lenka Maršánová

Tomáš Pelán
Ve Vílanci 25.8.2015

