
                            Zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

                 Datum:11.3.2015 v 18hod 

                                                                                                                                                         Číslo:7 

 

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

Tomáš Pelán, Mgr.Jaroslav Zelený  

Hosté: Anežka Novická,BohumilaPípová,TomášHrubovský,OndřejBeníček,MiloslavŠprynar 

 

Program: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání schůze zastupitelstva ze dne 28.1.2015 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů zápisu ,určení zapisovatele zápisu 

4. Projednání návrhu rozpočtu obce Vílanec na rok 2015 

5.           Projednání odkupu již pronajatého kontejneru na zimní posyp v obci Vílanec 

6.           Projednání finančního daru na karneval  pro  děti dne 14.3.2015 

7. Projednání   změny OZV o odpadech  

8. Projednání výběru vhodné firmy na  vybavení knihovny ve víceúčelové budově v obci Vílanec 

9. Projednání rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec  

10. Projednání podání žádosti o změně využití pozemku p.č. 1496/12 za obecním úřadem  

 za účelem vybudování účelového hřiště 

11. Projednání finančního daru pro SDH za pokácení porostů kolem víceúčelové budovy  

12. Projednání  vybudování místa pro přechod v obci Vílanec 

13. Projednání využití dotace z Ministerstva zemědělství na údržbu významných stromů v obci     

               Vílanec a Loučky 

14. Projednání opravy nefunkčních lamp na veřejném osvětlení v obci Vílanec 

15. Diskuse 

 

 

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Lenka Maršánová dne 11.3. v 18 

hodin a ukončila dne 11.3. 2015 ve 21.30 hod 

 



ad 1)Usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 28.1.2015 byla splněna. 

ad2) Starostka obce seznámila s návrhem programu. K návrhu programu starostka obce vznesla 

návrh na doplnění programu: 

1.Projednání nákupu 7 přileb pro zásahovou jednotku SDH Vílanec 

2.Oprava v zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce Vílanec ze dne 28.1.2015 

3.Projednání proplacení pronájmu kontejneru pro rodinu Procházkových při likvidaci požáru domu. 

4.Projednání dočasné  opravy cesty vobci Loučky. 

Program byl schválen. 

 

ad 3)Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Kláru Novickou ,Tomáše Pelána. Starostka obce 

navrhla zapisovatelku zápisu Lenku Pernovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné požadavky na změny. 

 

ad4)Zastupitelstvo obce projednalo  návrh rozpočtu obce Vílanec pro rok 2015.Nebyly vzneseny 

žádné připomínky na změnu. 

 

 ad5)Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkup již pronajatého kontejneru se zimním posypem 

vobci Vílanec. 

Usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kontejneru se zimním posypem včástce 4000 Kč bez DPH 

Hlasování: 

Pro:LenkaMaršánová,Lenka Pernová  ,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš 

Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dar pro děti na karneval, který bude pořádat 

SDH Vílanec ve výši 2.500Kč. 

Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro děti na karneval ve výši 2.500Kč. 

Hlasování: 

Pro:LenkaMaršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr. 

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 



ad7 )  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou OZV o odpadech. 

Usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce Vílanec schválilo  vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Obecně závazná vyhlášku obce Vílanec č. 

3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vílanec 

Hlasování: 

Pro:LenkaMaršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr. 

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Tato vyhláška se nově týká biologického odpadu a kovu.Informace o třídění a shromažďování odpadu 

dostanou v tištěné podobě občané Vílanec a Loučky do schránek domu,dále budou k dispozici na 

internetových stránkách obce. 

 

ad8 ) Zastupitelstvo obce projednalo nabídky oslovených firem na nové vybavení nábytkem knihovny 

ve víceúčelové budově ve Vílanci.Další užší výběr proběhne na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

 

ad9 ) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec "pod 

lágrem". 

Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření veřejného osvětlení v obci Vílanec "pod lágrem". 

Hlasování: 

Pro:LenkaMaršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,LenkaDanková,KláraNovická,TomášPelán,Mgr. 

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

 

ad10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o změně využití pozemku p.č. 

1496/12 za obecním úřadem za účelem vybudování víceúčelového hřiště. 

Usnesení č.5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změně využití pozemku p.č. 1496/12 za obecním 

úřadem za účelem vybudování víceúčelového hřiště. 



Hlasování: 

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

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad11) Zastupitelstvo obce projednalo finanční dar pro SDH Vílanec za pokácení porostu kolem 

víceúčelové budovy v obci Vílanec. 

Předseda SDH Vílanec podal žádost na zakoupení 7 přileb pro zásahovou jednotku SDH, kdy tyto 

přilby  jsou v nabídce použité za výhodnou cenu.Tato cena bude upřesněna v dalším zasedání 

zastupitelstva.Z tohoto důvodu se finanční dar za pokácení porostů zamítá. 

 

ad12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo možnost vybudování místa pro přecházení v obci 

Vílanec.Toto místo pro přecházení bude realizováno v rámci rekonstrukce silnice č. I/ 38 v příštím 

roce,kterou bude zajišťovat ŘSD Jihlava. V obci Vílanec prověří projektant místo pro přecházení. 

Případné úpravy chodníků by hradila obec Vílanec .Doplnění vodorovného značení by bylo součástí 

dopravního značení silnice I/38. 

Usnesení č.6: 

Zastupitelstvo schvaluje vybudování místa pro přecházení v obci Vílanec. 

Hlasování: 

Pro:LenkaMaršánová,Lenka Pernová,Marcela Zelená,Lenka Danková,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr. 

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

ad13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo využití dotace z Ministerstva zemědělství na údržbu 

významných stromů a výsadbu nových stromů v obci Vílanec a Loučky.Tato dotace se pohybuje až do 

výše 70% z celkové ceny projektu.Termín podání žádosti je do 30.3.2015. 

 

Usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství na údržbu 

významných stromů a výsadbu nových stromů v obci Vílanec a Loučky. 

Hlasování: 

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

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 



 

ad14) Starostka obce informovala o nutnosti opravy lamp na veřejném osvětlení v obci Vílanec a 

Loučky. 

 

ad15) Diskuse 

Zastupitelstvo obce schválilo proplacení pronájmu kontejneru pro rodinu Procházkových k likvidaci 

odpadu z důvodu požáru v domě. 

Usnesení č. 8: 

Hlasování: 

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

Jaroslav Zelený  

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

Starostka obce informovala o chybě v zápisu schůze zastupitelstva z minulého zasedání ze dne 28.1. 

2015.Jedná se chybu v programu zápisu č. 4.Správné znění bodu č. 4 je: 

Seznámení s rozpočtovým opatřením. 

 

Starostka obce informovala o dočasné opravě cesty v obci Loučkách na žádost občanů. Nyní jsou 

osloveny 2 firmy,které předloží svou nabídku na opravu. 

 

Tomáš Hrubovský,obchodní manažer  firmy C3m s.r.o. ,Štěpánkova 86,Chrudim informoval o 

možnosti výměny těles na veřejném osvětlení a zároveň informoval o možnosti rekonstrukci 

veřejného osvětlení v obci Vílanec. 

 

Na žádost zastupitelů obce bude pozván pan Eder Josef Dis.,zástupce  firmySMJ, která zajišťuje v obci 

svoz komunálního odpadu, na další zasedání zastupitelstva. 

Zapisovatelka zápisu: 

Lenka Pernová 

Ověřovatelé zápisu:                                                          

Klára Novická 

Tomáš Pelán 

Starostka obce: 

Lenka Maršánováve Vílanci dne 19.3.2015 



 

 

 

 


