
 

Zasedání  zastupitelstva obce 
 Číslo:          3 

 Datum: 16.12.2014 

 
                     

 

 

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

Maršánová dne 16.12.2014 v 16 hodin a ukončila v 19hodin. 

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

Novická, Tomáš  Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Nepřítomni:0 

Omluveni:0 

Hosté: Jan Novotný  

 

 

 

Program: 
1.Seznámení s programem 

2.Určení ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele zápisu 

3.Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.11.2014 

4.Projednání přijetí dotací z Kraje Vysočina pro SDH a dotace na hospodaření v lesích 

5.Projednání žádosti finančního příspěvku na zakoupení okapových žlabů na objekt 

„Přístřešek na nářadí a sklad“ v obci Loučky pro sportovce a příznivce volejbalu 

6.Projednání výši příspěvku pro spolek seniorů Stonařov 

7.Projednání zaevidování historických křížků do majetku obce Vílanec 

8.Projednání žádosti na prodloužení termínu dostavby víceúčelové budovy Vílanec 

9.Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6 

10.Projednání možnosti nákupu nebo pronájmu nádob se zimním posypem 

11.Projednání prodloužení smluv-Dohody o provedení práce a výše odměn 

12.Projednání opravy v zápise z ustavující schůze zastupitelstva obce ze dne 5.11.2014 

13.Projednání rozpočtového výhledu na rok 2016,2017 

14.Projednání rozpočtového provizoria na hospodaření obce do schválení rozpočtu pro rok 

2015 

15.Pověření člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu 

16.Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 1496/5 a 1496/2 cca 530 m2. 

17.Různé 

 

ad1) Starostka obce Lenka Maršánová seznámila přítomné s návrhem programu. 

K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

 

ad2) Starostka obce Lenka Maršánová navrhla ověřovatele zápisu :Kláru Novickou, Tomáše 

Pelána. 

Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu Lenku Pernovou. 

 

ad3) Starostka obce Lenka Maršánová projednala se zastupiteli usnesení z minulého zasedání 

zastupitelstva obce a to: 

A.Usnesení č. 3 z minulého zastupitelstva: Zajištění zimní údržby v obci Vílanec a Loučky 

Mgr. Zelený projednal s panem Vítězslavem Hávou v obci Loučky zajištění zimní údržby, 

pokud by  nestihl tuto údržbu zajistit  Pavel Kučera. Pan Vítězslav Háva si bude psát počet 



hodin, které odpracuje a bude placen částkou 90Kč/hodinu. Podle potřeby se spolu domluví 

pan Kučera a pan Háva mezi sebou o nutnosti výpomoci zimní údržby v obci Loučky. 

 

 

ad4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí dotací z Kraje Vysočina pro SDH a 

dotace na hospodaření v lesích. 

Usnesení č.1:  

 

Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje  přijetí dotace na hospodaření v lesích částkou 2968Kč 

a dotaci pro SDH částkou 1200 Kč, využitou k technické kontrole hasičského auta. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost finančního příspěvku na zakoupení 

okapových žlabů na objekt „Přístřešek na nářadí a sklad“ v obci Loučky pro sportovce a 

příznivce volejbalu ve výši 4-5 tisíc, kdy si montáž  zajistí sportovci a příznivci volejbalu 

svépomocí 

Usnesení č.2: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek na zakoupení okapových žlabů na objekt 

„Přístřešek na nářadí a sklad“ v obci Loučky pro sportovce a příznivce volejbalu ve výši 4-5 

tisíc 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Ad6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  příspěvek ve výši 2000 Kč pro svaz 

postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Stonařov. Jedná se o 

příspěvek  pro seniory z obce Vílanec a Loučky ,kteří  se zúčastňují  akcí organizovaných v 

obci Stonařov. 

Usnesení č.3: 

 

Zastupitelstvo obce Vílanec  schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč pro svaz postižených 

civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Stonařov 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad7)  Zastupitelstvo obce projednalo zaevidování historických křížků do majetku obce 

Vílanec. 

Informace podala Lenka Danková o tom ,že podle paragrafu 135 zákona č.40/1964 sb. je 

nutné vyvěsit na úřední desce informaci o tom, že  obec Vílanec  má zájem  o  zaevidování 

křížků do majetku obce v hodnotě 1Kč.Pokud se nepřihlásí  vlastníci  pozemku s těmito 



křížky  ve lhůtě 6 měsíců od vyvěšení této informace na úřední desce ,pak je  možné teprve 

křížky  zaevidovat do majetku obce. 

 

ad8) Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo prodloužení termínu dostavby 

víceúčelové budovy v obci Vílanec na základě písemné žádosti firmy Pozemní stavby 

Jihlava,spol. s.r.o Jihlava,Pávovská 913/12a,která provádí rekonstrukci budovy bývalé školy. 

Starostka obce Lenka Maršánová informovala o tom, že prodloužení termínu je kvůli injektáži 

zdi severní strany budovy, která byla nutná kvůli vlhkosti této zdi. Bez dokonalého vyschnutí 

není možné aplikovat štukovou vrstvu.Vysychání této zdi je v poměru 1mm/1den,kdy celková 

šířka je v rozmezí 3cm-7cm,tedy celkové vysychání bude trvat 70dnů.Původní termín 

dostavby byl 11.1.2015,nový termín dostavby je 15.2..2015 

 

Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce Vílanec  schvaluje prodloužení termínu dostavby víceúčelové budovy 

Vílanec z původního termínu 11.1.2015 na termín nový a to: 15.2.2015 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Klára Novická,Lenka Danková,Tomáš 

Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0    

Zdrželi se hlasování: Marcela Zelená 

 

ad9) Starostka obce Vílanec seznámila zastupitelstvo obce Vílanec s rozpočtovým opatřením 

č.6. 

Závěr: Zastupitelstvo obce Vílanec přijímá rozpočtové opatření č.6. 

 

ad10)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem nádoby se zimním posypem 

umístěné v prostorách u bytovky v obci Vílanec   vedle kontejnerů na odpad .Prozatím se 

jedná o pronájem v zimním období v roce 2014-2015.Posyp bude k dispozici občanům a při 

námrazách na obecních komunikacích  je možnost volného přístupu k  posypu. Cena 

pronájmu je:883 Kč bez DPH/rok. Cena zimního posypu je 1020 Kč bez DPH/tunu posypu 

písku se solí. Doprava nádob posypu na místo: paušální cena.800 Kč bez DPH 

 

Usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nádoby se zimním posypem  na zimní období 2014-

2015. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad11) Zastupitelstvo obce projednalo  Dohody o provedení práce a výši odměn pro 

zaměstnance na rok 2015. Všechny smlouvy se prodlužují do konce roku 2015. 

 

Jedná se o tyto pozice: 

Knihovnice, uklízečka, vodař,účetní,starosta SDH 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení platů. 

Účetní-Lenka Šmídová- 8000Kč/měsíc 

 

Hlasování: 

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

Proti: Mgr. Jaroslav Zelený 



Zdrželi se hlasování: Marcela Zelená 

 

Vodař-Karel Pípa ml.:3300kč/měsíc 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Klára Novická,Lenka Danková,Tomáš 

Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování: Marcela Zelená 

 

Knihovnice- Anna Novická:1100 Kč/měsíc 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Uklízečka-Marie Novotná:1500 Kč/měsíc 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán 

Proti:0    

Zdrželi se hlasování: Mgr. Jaroslav Zelený 

 

Starosta SDH-Miloslav Šprynar: 900Kč/měsíc 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Klára Novická,Lenka Danková,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování: Tomáš Pelán,Marcela Zelená 

 

Návrh Marcely Zelené na uzavření dohody o provedení práce s p. Ivetou Vrbkovou ,která 

spolupracuje společně s Marcelou Zelenou na vedení mládeže SDH. Odměna byla navrhnuta  

a schválena na částku 500 Kč/měsíc. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování: Tomáš Pelán 

 

ad12)Zastupitelstvo obce projednalo opravy v zápise z ustavující schůze ze dne 5.11.2014 

Starostka obce Vílanec seznámila s opravou v zápise. Oprava bude přiložena k původnímu 

zápisu na úřední desku. 

 

ad13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2016,2017 

 

ad14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na hospodaření obce 

do schválení rozpočtu pro rok 2015 a to 1/12 rozpočtu z roku 2014 

Usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce přijímá  rozpočtové provizorium na hospodaření obce do schválení 

rozpočtu pro rok 2015 a to 1/12 rozpočtu z roku 2014 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 



Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad15) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že zástupcem pro spolupráci s 

pořizovatelem ÚP bude starostka obce Vílanec Lenka Maršánová 

 

Usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem ÚP bude 

starostka obce Vílanec Lenka Maršánová 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová,Lenka Pernová, Marcela Zelená,Klára Novická,Lenka 

Danková,Tomáš Pelán,Mgr.Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad16) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1496/5 a 1496/2 

cca 530 m2.Obec Vílanec dostala písemnou žádost od pana XXXX na odkoupení části těchto 

pozemků. Zastupitelstvo obce  provede místní šetření se zájemcem o tento pozemek, zda je 

možné tuto část pozemku  odkoupit od obce Vílanec. Zastupitelstvo obce dále provede 

šetření, zda to této části pozemku nezasahuje projekt na dětské hřiště, který je již zpracován a 

obec Vílanec bude využívat dotace na zařízení na dětské hřiště. 

 

ad17) Různé: 

-Starostka obce informovala o změně vyhlášky o odpadech, kterou je nutné vypracovat a 

projednat v 1. čtvrtletí v roce 2015 

-Starostka obce informovala o možnosti využití dotace na vybavení dětského hřiště ,která by 

mohla dosáhnout až 70%.O tuto dotaci je nutné zažádat do 15.2.2015 

-Starostka obce informovala o možnosti nákupu příručky pro zastupitele, o kterou projevili 

všichni zastupitelé zájem a zakoupí se. 

-Starostka obce poděkovala Mgr. Jar. Zelenému za spolupráci při likvidaci křoví kolem 

hřbitovní zdi v obci Vílanec. 

-Lenka Danková informovala o možnostech zvýšení bezpečnosti chodců kolem státní silnice v 

obci Vílanec .Informace o zpomalovacím semaforu-již minulé zastupitelstvo obce Vílanec 

mělo o tento semafor zájem, žádalo o dotace, které byly zamítnuty. 

Dále je možností zvýšení bezpečnosti přechod pro chodce, který dle informací p. Dankové lze 

pouze s vybudováním bezbariérového chodníku. P. Danková osloví Ing. Kučeru z dopravního 

inspektorátu PČR Jihlava a zjistí podmínky k zajištění přechodu pro chodce v obci Vílanec. 

-Starostka obce informovala o silvestrovském pochodu na Aleje pořádaném obcí Stonařov. 

Bližší informace budou k dispozici na nástěnce. 

-Starostka obce zjistí u vodaře, kolik je potřeba zakoupit nových vodoměrů. 

-Návrh na změnu dohod o provedení práce vznesl Mgr. Zelený a to, aby zastupitelstvo obce 

vyhlásilo výběrové řízení  na tyto pozice. Zastupitelstvo obce tento návrh Mgr. Zeleného 

projednalo. Výběrové řízení se netýká pozice účetní. 

-Marcela Zelená vznesla dotaz .zda je kontrolován položkový rozpočet při rekonstrukci 

bývalé školy. Bude projednáno na při následujícím kontrolním dnu. 
 
 

 

 Zapsal:  Lenka Pernová Dne: 19.12.2014 

 

 Ověřili: Klára Novická 

                                 Tomáš Pelán 

                   Starostka. Lenka Maršánová 



 

       
 


