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Obec Vílanec 
Zastupitelstvo obce Vílanec 
 
 

Zápis 
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vílanec 

konaného dne 23.4.2019, od 18:00 hodin. 
 

 
Program: 
 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
 

2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce 
 

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3/2019 
 
4. Obnova venkova Vysočiny – Chodníky Vílanec 
 
5. Záměr obce vypůjčit budovu KD a příslušenství SDH Vílanec za bezplatnou výpomoc 
 
6. Záměr obce odkoupit pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných majitelů, ale zasahují do veřejného 
prostranství obce. 

 
7. Žádost pana JZ, Loučky 8 o odkup pozemku, který má v současné době v nájmu 
 
8. Autobusová čekárna - přístřešek 

 
 
       9. Diskuse   - hospodaření v lesích 
         - návrh závěrečného účtu 
         - záměr kácení dřevin v Loučkách – Revitalizace 
                         - 2. vlna přihlášek na palivové dřevo 
         - dotace na Hřbitovní zeď III. část 
  
      10. Závěr 
  
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 23.4.2019 v 18 hodin uvítáním 
přítomných zastupitelů a občanů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vílanci, 
zakončeno ve 21.00 hodin 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Lenka 
Pernová, Tomáš Pelán 

Nepřítomni:  0  Omluveni: 0 
 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Paní Lenka Pernová navrhla doplnění programu: 
1.informace o využívání majetku obce již vypovězené smlouvy 
2.projednání údržby a úklid obce Vílanec a Loučky 
3.projednání realizace sportovního hřiště v obci Vílanec 
4.prověření ochranného pásma vysokotlakého plynu v obci 
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Pan Josef Koreš navrhl doplnění programu:  
5.Projednat zatáčku u Vílance 
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu: Tomáš Pelán a Lenka Pernová 
 
Návrh usnesení: schválení změny programu a schválení zapisovatele Zdeňka Příplatová a ověřovatelé 
Tomáš Pelán a Lenka Pernová 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Josef Koreš, 
Tomáš Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.24 ze dne 23.4.2019: ZO schválila program zasedání a zapisovatele a ověřovatele  
 
K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno 
   
K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 3/19 
Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/19 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/19 
 
K bodu 4 Obnova venkova Vysočiny – Chodníky Vílanec 
Návrh usnesení: schválit záměr rekonstrukce chodníku ve Vílanci a požádat o dotaci z Programu obnovy 
venkovy Vysočiny prostřednictvím Magistrátu Města Jihlavy  
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Josef Koreš, 
Tomáš Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.25 ze dne 23.4.2019: ZO schválila záměr rekonstrukce chodníku ve Vílanci a požádat o dotaci 
z Programu obnovy venkovy Vysočiny prostřednictvím Magistrátu Města Jihlavy  
 
K bodu 5 Záměr obce vypůjčit budovu KD a příslušenství SDH Vílanec za bezplatnou výpomoc 
SDH vypůjčit budovu bezplatně za výpomoc 
Návrh usnesení: schválit záměr pronajmout příslušenství kulturního domu 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Hana Sommerová, Josef Koreš, Tomáš Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  Lenka Pernová 
Usnesení č.26 ze dne 23.4.2019: ZO schválila záměr pronajmout příslušenství kulturního domu 
 
K bodu 6 Záměr obce odkoupit pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných majitelů, ale zasahují do veřejného 
prostranství obce. 
Návrh usnesení: schválit záměr získat do vlastnictví pozemky jiných majitelů, které zasahují do veřejného 
prostranství obce:  p.č.1585 výměra 32 m2, p.č.3 výměra 54 m2, p.č.1506 část výměra cca 100m2  
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Josef Koreš, 
Tomáš Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.27 ze dne 23.4.2019: ZO schválila záměr získat do vlastnictví pozemky jiných majitel 
ů, které zasahují do veřejného prostranství obce:  p.č.1585 výměra 32 m2, p.č.3 výměra 54 m2, p.č.1506 
část výměra cca 100m2  
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K bodu 7 Žádost JZ, Loučky 8 o odkup pozemku, který má v současné době v nájmu 
Návrh usnesení: schválit žádost o odkup pozemku p.č.1 Loučky  
Hlasování: 
Pro:  0 
Proti:  Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová, Hana Sommerová,  
Tomáš Pelán 
Zdržel se:  Josef Koreš 
Usnesení č.28 ze dne 23.4.2019: ZO zamítla žádost o odkup pozemku p.č. 1 Loučky 
 
 K bodu 7 Žádost MM, Vílanec 61 o odkup pozemku p.č.174/7 výměra 12m2 
Návrh usnesení: schválit záměr prodat pozemek p.č.174/7 výměra 12m2 za cenu obvyklou 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Lenka Pernová, Hana Sommerová, Josef Koreš, 
Tomáš Pelán 
Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.29 ze dne 23.4.2019: ZO schválila záměr prodat pozemek p.č.174/7 výměra 12m2 za cenu 
obvyklou 
 
K bodu 8 Autobusová čekárna – přístřešek ve Vílanci 
K projednání do příštího zasedání ZO zjistit, zda povolí dopravní inspektorát autobusovou zastávku na jiném 
místě a zjistit požadovanou cenu od majitele pozemku o výměře 54m2, na kterém stojí autobusová 
zastávka nyní k případnému odkupu 
 
K bodu 1/1 informace o využívání majetku obce již vypovězené smlouvy – podat přestupkové komisi 
v Jihlavě neoprávněné užívání pozemků p.č.203/31,/29,/21,/28,/23,/1,/22,/27,/25  
K bodu 1/2 projednání údržby a úklid obce Vílanec a Loučky – údržba a úklid obce zatím není smluvně 
sjednán  
K bodu 1/3 projednání realizace sportovního hřiště v obci Vílanec - jednat o koupi pozemku p.č.1496/17 
výměra 506 m2, který je v osobním vlastnictví, případně navrhnout směnu pozemku k projednání  
K bodu 1/4 prověření ochranného pásma vysokotlakého plynu v obci - kontaktovat plynaře – na místě je 
složené palivo 
K bodu 1/5 projednat zatáčku u Vílance – smrtelná nehoda na silnici před Vílancem, požádat dopravní 
inspektorát o řešení např. příkazovou značkou omezení rychlosti 
 
Diskuse 
- seznámení zastupitelů s hospodařením v lesích za 1.q.2019 
- seznámení s návrhem závěrečného účtu Obce Vílanec za rok 2018 
- záměr kácení dřevin v Loučkách – Revitalizace – návrh kácení dřevin  
- 2. vlna přihlášek na palivové dřevo neomezená výše 
- dotace na Hřbitovní zeď III. Část – oznámení o krácení dotace na 200 tis. Kč 
- žádost hasičů koupit nářadí, doplnit vybavení – nákup do rozpočtované výše 
- pozvat arboristy na zařezání stromů po větru 
- seznámení zastupitelů se žádostí paní D. o rekonstrukci sklepů na návsi v Loučkách – budou obnaženy při 
realizaci projektu Úprava návsi v Loučkách“ – případné opravy budeme řešit dle možností individuálně 
- seznámení zastupitelů se žádostí paní D. o změně systému vydávání povolení o kácení – požadovat 
náhradní výsadbu – náhradní výsadbu budeme řešit dle možností individuálně 
- upozornit na černou skládku na území bývalé střelnice odbor životního prostředí na Kraji Vysočina 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Příští zasedání zastupitelstva obce Vílanec se bude konat ve středu dne 12.6.2019 v 18 hodin 
 
 
Ve Vílanci zapsala dne 23.4.2019 Zdeňka Příplatová 
 
 
………………………………………………..     …………………………………….. 
Zdeňka Příplatová, místostarostka      Marcela Zelená, starostka 
 
 
 
……………………………………………..      ………………………………………….. 
Lenka Pernová, ověřovatelka      Tomáš Pelán, ověřovatel 
 


