
 

Zasedání  zastupitelstva obce 
 Číslo: 6 

 Datum: 28.01.2015 

 
 

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

dne 28.1.2015 v 18 hodin a ukončila ho 28.1.2015 v 19.00 hodin. 

Přítomni: Lenka Maršánová, Lenka Pernová,Lenka Danková, Klára Novická, Mgr. Jaroslav 

Zelený 

Nepřítomni: Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Omluveni: Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

 

 

 

Program: 

 

1) Seznámení s programem 

2) Určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu 

3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vílanec ze 7.1. 2015 a 14.1. 

2015 

4) Schválení rozpočtového opatření č.7 

5) Schválení žádosti na opravu hrobu ruského vojína v obci Vílanec se žádostí o dotaci 

z Ministerstva obrany ČR. 

6) Schválení žádosti na úpravu veřejného prostranství kolem víceúčelové budovy v obci 

Vílanec se žádostí o dotaci na Kraj Vysočina z POV. 

7) Diskuze 

  

 

ad1) Starostka obce Lenka Maršánová seznámila s návrhem programu. K návrhu programu 

starostka obce vznesla námitku, aby se do programu přiřadilo schválení žádosti o dotaci na 

realizaci dětského hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj.  

 

ad2) Starostka obce Lenka Maršánová navrhla ověřovatele zápisu Kláru Novickou a Lenku 

Dankovou. Starostka obce navrhla zapisovatelku zápisu Lenku Pernovou. 

 

ad3) Starostka obce projednala se zastupiteli obce usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 

7.1. 2015 a 14.1. 2015. Usnesení byla splněna. 

 

ad4) Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s provedeným rozpočtovým opatřením č. 7. 

 

ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost na dotaci z Ministerstva obrany ČR na 

opravu hrobu ruského  vojína z 2. světové války na hřbitově v obci Vílanec.  

 

Usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje podání žádosti a investiční záměr na opravu hrobu 

válečného vojína z 2. světové války, která bude podána na Ministerstvo obrany ČR. Termín 

podání žádosti je do 31.1. 2015 

Hlasování: 

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

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 



ad6) 1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o  dotaci na  Kraj Vysočina 

z Programu obnovy venkova na  úpravu veřejného prostranství kolem víceúčelové budovy 

v obci Vílanec. 

 

Usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a investiční záměr o dotaci   na Kraj Vysočina 

z Programu obnovy venkova  na úpravu veřejného prostranství kolem víceúčelové  budovy 

v obci Vílanec. Termín podání žádosti je do 31.1. 2015. 

Hlasování:  

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

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci na realizaci dětského hřiště 

v obci Vílanec na Ministerstvo pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova. 

 

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a investiční záměr o podání dotace na realizaci 

dětského hřiště v obci Vílanec na Ministerstvo pro místní rozvoj.Termín podání žádosti je do 

15.2.2015 

Hlasování: 

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

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

 

ad7) Diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal:  Lenka Pernová                                                     

 

 Ověřili: Lenka Danková 

                                 Klára Novická     

       

 Starostka obce: Lenka Maršánová Vílanec 28.1.2015     
 


