
Zasedání zastupitelstva obce Vílanec  č. 13 dne 20.10. 2015 v 18 hodin 

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

dne 20.10. 2015 v 18 hodin a ukončila ve 21 hodin. 

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

Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni: 0 

Omluveni: 0 

Hosté: zástupci Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, veřejnost 

Program: 

 Seznámení s programem 

 Určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu 

 Projednání pozemkových úprav zemědělské půdy pozvaných vlastníků půdy v k.ú. 
Vílanec 

 Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.8. a ze dne 8.9. 2015 

 Přijmutí dotace na hospodaření v lesích 

 Seznámení s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4 

 Pověření starostky obce ke schvalování rozpočtového opatření do částky 200 000 
Kč na položku 

 Projednání žádostí občanů 

 Projednání zadání změny územního plánu 

 Projednání finančních nákladů na již proběhlou kulturní akci v Loučkách dne 
12.9.2015 

 Diskuse 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s navrženým programem. K programu navrhl předseda 
finančního výboru  Mgr. Zelený doplnit projednání zápisu finančního výboru z provedené 
kontroly. Starostka obce tento návrh nepřijala s tím, že se zápis z této kontroly projedná na 
příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

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



Klára Novická, Tomáš Pelán. K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změny. 

 

ad3) Na zasedání zastupitelstva obce byli pozvání zástupci Státního pozemkového úřadu 
v Jihlavě - Ing. Jaroslav Čermák a Ing. Jana Šlejtrová, kteří seznámili zastupitele obce a  pozvané 
vlastníky půdy v k.ú. Vílanec s možností komplexních pozemkových úprav zemědělské půdy. 
Pozemkovými úpravami se rozumí např. vytvoření podmínek pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy, pozemky se prostorově a funkčně uspořádávají, scelují nebo dělí, zabezpečuje se 
přístupnost, vyrovnávají se hranice pozemků, rekonstrukce cest ke zpřístupněným pozemkům, 
bezplatné vytýčení pozemků pro vlastníky, odstranění analogové mapy, nahrazena digitální 
katastrální mapou ,atd. 

K této realizaci komplexních úprav pozemků je třeba více jak 50% vlastníků pozemků. Vlastníci 
pozemků, kteří mají o tuto realizaci zájem, mají možnost do 20.11.2015 na obecním úřadě 
Vílanec podepsat souhlas s touto realizací. 

Obec Vílanec vlastní 20,3 ha  půdy .Zastupitelstvo obce tuto možnost úprav projednalo a 
schválilo. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pozemkové úpravy na obecních pozemcích 20,3,ha 
půdy. 

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 

 

 

ad4) Starostka obce provedla kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.8. 2015 a 
ze dne 8.9.2015. Usnesení byla splněna. 

 

ad5) Zastupitelstvo obce přijímá dotace za hospodaření v lesích v k. ú. Vílanec ve výši 30.010 Kč 
a 7240 Kč. 



 

ad6) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 4 

 

ad7) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce se změnou zákona dle aktuálního znění k 
1.1.2015 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů( rozpočtová pravidla) se v hlavě V,§ 22, odst. 1 uvádí, že vznikne-li organizační složce 
státu v průběhu roku potřeba úhrady rozpočtově nezajištěné, zajistí ji hospodárnějším 
provedením jiných úkolů, odsunutím či omezením některého jiného, méně naléhavého úkolu, 
nebo použitím mimorozpočtových zdrojů organizační složky státu. Před provedením takové 
úhrady je potřeba provést rozpočtové opatření. Na základě této změny zákona zastupitelstvo 
obce pověřuje  starostku  obce ke schvalování rozpočtového opatření do částky 200 000 Kč na 
položku. Se schváleným rozpočtovým opatřením bude zastupitelstvo seznámeno na zasedání 
zastupitelstva. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce pověřuje  starostku  obce ke schvalování rozpočtového opatření do částky 
200 000 Kč na položku. 

 

Hlasování: 

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

Proti:0 

Zdrželi se hlasování: Mgr. Jaroslav Zelený 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

ad8) Žádosti občanů: 

1. Žádost  Františka Zeleného, bytem Vílanec 23,58835, zastoupené Ing. arch. Jiřím Vohralíkem, 
Čajkovského 37, Jihlava o povolení  s projektem  novostavby rodinného domu v obci Vílanec, 
smlouvu s připojením příjezdové komunikace na obecní komunikaci a smlouvu na inženýrské 
sítě. 

Návrh na usnesení: 



Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením na vodovodní a kanalizační sítě, které jsou ve 
vlastnictví obce Vílanec v rámci stavby  rodinného domu na p.č.1/2 a zjednodušené evidenční 
číslo 1 a 2 v k.ú. Vílanec, s vjezdem /na obecní komunikaci 1496/1. 

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. 

 

2. Žádost  Michala Zeleného, bytem Vílanec 23,58835 a Moniky Maršánové, bytem Vílanec 30, 
58835 o prodej pozemku 212/3 v k.ú. Vílanec. Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo a z 
důvodu nedostatku obecních pozemků tuto žádost prozatím neschvaluje. Zastupitelstvo obce 
osloví projektanta ,který by vypracoval studii ,zda by byla možnost na p.č. 212/3 v k.ú. Vílanec 
možnost zasíťování, dále aby projektant stanovil, kolik eventuálně rodinných domů by se na 
tomto pozemku dalo postavit a následně eventuálně prodat více žadatelům za záměrem staveb 
rodinných domů. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo prodej pozemku 212/3 v k.ú. Vílanec. 

Hlasování: 

Pro:0 

Proti: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková, Marcela Zelená, Klára Novická, Tomáš 
Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Zdrželi se hlasování: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

ad9)Zastupitelstvo obce projednalo posouzení zpracovatele územního plánu ( UP), jednotlivých 
žadatelů obce Vílanec a Loučky na změnu UP. Vzhledem k tomu, že většina posouzení 
zpracovatele UP byla negativní, zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že i přes toto 
posouzení zpracovatele UP požádá projektanta na změny UP. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou žádost na změny UP. 



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. 

Dále zastupitelstvo obce požádá Magistrát města Jihlava úřad UP o změnu zpracovatele 
(úředníka) UP pro obec Vílanec a Loučky. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na změnu zpracovatele (úředníka) UP pro obec Vílanec a 
Loučky. 

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 schváleno. 

 

ad10)Zastupitelstvo obce projednalo proplacení finančních nákladů na již proběhlou kulturní 
akci v Loučkách ze dne 12.9.2015 

1. Finanční dar  ve výši 3000 Kč pro Lubomíra Machovce, bytem Čížov 43, zajišťující hudbu na 
kulturní akci v Loučkách dne 12.9.2015. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu ve výši 3000 Kč pro Lubomíra Machovce, bytem 
Čížov 43,zahišťující hudbu na kulturní akci v Loučkách dne 12.9.2015 

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. 7 bylo schváleno. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu pro Šárku Jiřišťovou, bytem Loučky 18,58835  
ve výši 500 Kč za spolupráci při organizaci kulturní akce v Loučkách dne 12.9. 2015 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu pro Šárku Jiřišťovou, bytem Loučky 18, 58835  ve 
výši 500 Kč za spolupráci při organizaci kulturní akce v Loučkách dne 12.9. 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. 8 bylo schváleno. 

 

ad11) Diskuse 

- Starostka obce seznámila s možností bezplatného umístění v obci Vílanec sběrných nádob na 
použité jedlé tuky od firmy SMJ. 

- Zastupitelstvo obce projednalo plánované kulturní akce: 

1. 14.11. 2015 přednáška o zdravé výživě 

2. 6.12. 2015 rozsvícení vánočního stromu v obci Vílanec 

3. Vánoční besídka dne 12.12.2015 

4. možnost zájezdu do Prahy na předvánoční trhy autobusem 

bližší informace budou podány občanům Vílanec a Loučky formou letáků. 

-Zastupitelstvo obce projednalo dlouhodobou problematiku nedodržování rychlosti 50 km/hod  
v obci a eventuální umístění např. maket policisty, nebo rychlostního radaru. 

zapsala: Lenka Pernová                                                                   starostka: Lenka Maršánová 

ověřovatelé zápisu:                                                                          ve Vílanci dne: 27.10.2015 

Klára Novická 

Tomáš Pelán 


