
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vílanec 

                                                                                                      Dne:26.3.2015 

                                                                                                      Číslo:8 

Přítomni: 

Lenka Maršánová,Lenka Pernová,Lenka Danková,Marcela 

Zelená,Klára Novická,Tomáš Pelán,Mgr. Jaroslav Zelený 

Nepřítomni: 0 

Omluveni:0 

Hosté: Dis. Josef Eder,Mgr. Rudolf Šmíd,Anežka Novická 

Program: 
1.Schválení programu 

2.Určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele zápisu 

3.Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2015 

4.Schválení rozpočtu obce Vílanec na rok 2015 

5.Projednání vybavení knihovny 

6.Projednání kácení, výsadba stromů v obci Vílanec a Loučky 

7.Projednání opravy křížků v obci Vílanec a Loučky 

8.Diskuse 

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

Maršánová dne 26.3. 2015 v 18.30 hodin a toto jednání ukončila dne 26.3.2015 ve 

21.30 hodin. 

 



 

ad1) 

Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu 

programustarostka obce vznesla návrh na doplnění programu: 

1. Informace o změně OZV o odpadech  podal zástupce firmy SMJ  Josef Eder ,Dis 

2.Projednání žádosti p. Vachovce Vladimíra, bytem U Studně 344/4A,Jihlava na 

odkoupení pozemku p.č. 203/31 v k.ú Vílanec 

3.Projednání proplacení pronájmu druhého  kontejneru na žádost rodiny 

Procházkových při mimořádné události při likvidaci požáru v domě 

4. Projednání  výběru vypracovaných nabídek dvou firem na dočasnou opravu 

komunikace v obci Loučky 

5.Projednání  projektu od firmy Škrabal, s.r.o., Hruškové Dvory 14, Jihlava na 

napojení odtoku z jímky z víceúčelové budovy na veřejnou kanalizaci 

Program byl schválen. 

ad2) 
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Marcelu Zelenou, Mgr. Jaroslava 

Zeleného. Starostka obce navrhla zapisovatelku zápisu Lenku Pernovou. K návrhu 

nebyly vzneseny žádné požadavky na změny. 

ad3) 
Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva č. 1,2,3,8 byla splněna. Ostatní usnesení 

jsou v současné době plněna. 

ad4) 
Zastupitelstvo obce schválilo  rozpočet obce Vílanec na rok 2015 

Usnesení č.1: 

Zastupitelstvo obce schválilo  rozpočet obce Vílanec na rok 2015 

Hlasování: 



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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

 

ad5) 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky živnostníků na vybavení nábytku v knihovně 

ve víceúčelové budově ve Vílanci. Zastupitelé měli k dispozici celkově 5 nabídek firem 

na zhotovení knihovny. Nabídky od živnostníků byly co se týká  materiálu stejné, 

rozhodující pro zastupitelstvo byla cenová nabídka a kvalita výrobce .  Zastupitelstvo 

obce projednalo a schválilo nabídku od firmy Truhlářství Roman Papoušek, Sluneční  

201/15,Horní Kosov, Jihlava  pro zhotovení nábytku do knihovny ve víceúčelové 

budově ve Vílanci. Cenová nabídka je ve výši 81.900 Kč včetně DPH. 

Firma Papoušek nabídla zakázku v hodnotě 81.900 Kč. Termín dodání nábytku je 30 

dnů od závazné objednávky a zaplacení ve výši 50% z celkové částky s DPH. 

Usnesení č.2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu nábytku do  knihovny ve víceúčelové budově ve 

Vílanci od firmy: 

Truhlářství Roman Papoušek, Sluneční  201/15,Horní Kosov, Jihlava v částce 

81.900Kč včetně DPH 

Hlasování: 

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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

ad6) 
 Zastupitelka Lenka Danková informovala o provedeném průzkumu významných 

stromů v obci Vílanec a Loučky arboristou(tj. odborník   v péči o dřeviny), kdy tento 

specialista nenašel momentálně natolik významné  stromy ,na  které  by se dalo 



žádat o dotace z Ministerstva zemědělství. Výhledově osloví krajinářku ,která by 

doporučila výsadbu stromů oproti eventuálnímu skácení poškozených stromů v obci 

Vílanec a Loučky.Arborista  provede odborné ošetření stromů v průběhu letošního 

roku. 

 

ad7) 
Zastupitelka Lenka Danková  informovala o možnosti opravy křížků v obci Vílanec a 

Loučky s tím, že jediná možná dotace na tuto opravu křížků je možná čerpat z POV. 

Majitelem pozemku s křížkem by musela být obec Vílanec. Lenka Danková se touto 

problematikou bude dále zabývat, zjistí komu tyto pozemky patří, zda by majitelé 

byli ochotni pozemek přenechat obci. Další varianta opravy křížků je postupná 

oprava křížků na náklady obce Vílanec. 

 Projednání doplněného  programu: 
1. 

Pan Josef Eder Dis, zástupce firmy SMJ, která zabezpečuje odvoz komunálního 

odpadu z obcí Vílanec a Loučky, informoval o změnách v OZV o odpadech, o fakturaci 

za odpady v období od roku 2009 do roku 2014.Přesto,že došlo k navýšení   DPH, se 

cena za odvoz komunálního odpadu nenavýšila. Podrobný výpis je k nahlédnutí na 

obecním úřadě. 

2. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana  Vladimíra Vachovce, bytem U Studně 

344/4A,Jihlava na odkoupení pozemku p.č 203/31 v k.ú Vílanec, který je majetkem 

obce Vílanec. 

Usnesení č.3: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č 203/31 v k.ú Vílanec, který je 

majetkem obce Vílanec. 

Hlasování: 

Pro: 0 

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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 



Zdrželi se hlasování:0 

3. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost rodiny Procházkových na proplacení druhého 

pronajatého  kontejneru od firmy SMJ, s.r.o., Havlíčkova 218/64,Jihlava ve výši 4.700 

Kč za účelem likvidace škod způsobené požárem v domě. 

Usnesení č.4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení pronajatého kontejneru ve výši 4.700 Kč od 

firmy SMJ ,s.r.o., Havlíčkova 218/64,Jihlava rodině Procházkových, jako pomoc při 

mimořádné události. 

Hlasování: 

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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

4. 

Zastupitelstvo obce projednalo na žádost občanů z obce Loučky   dočasnou opravu 

komunikací  v Loučkách. Byli  osloveni dva živnostníci na tuto opravu komunikace a 

to firma Zednictví Radek  Štěpánek, Kouty 21,67508 , kdy cenová nabídka této firmy  

je 49.300 Kč  a Václav Vondrák, s.r.o., Cerekvička 41,58833.Cenová nabídka  firmy 

Vondrák ,s.r.o. je 56.460 Kč.Z  vypracovaných nabídek zastupitelstvo obce vybralo na 

tyto opravy  firmu Zednictví Radek  Štěpánek, Kouty 21,675 08   .Cenová nabídka je 

ve výši 49.300 Kč. Termín provedení opravy komunikací je  duben 2015. 

Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo firmu Zednictví Radek Štěpánek, Kouty 

21,67508 na opravu komunikací  v Loučkách v celkové částce 49.300 Kč. 

Hlasování: 

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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 



Zdrželi se hlasování:0 

5. 

Starostka obce informovala o tom, že 

při provedené zkoušce odtoku ze stávající jímky bylo zjištěno ,žeodtok z jímky ,který 

vede přes pozemky jiných vlastníků, je přerušen a je nutné vybudovat nové napojení 

na obecní kanalizaci .Obec Vílanec si nechala vypracovat cenovou nabídku a projekt 

od stavební firmy Škrabal ,s.r.o. ,Hruškové dvory 14,Jihlava.Cenová nabídka je ve výši 

185 173 Kč. Realizace tohoto projektu bude uskutečněna v dubnu 2015,která je 

nutná ke kolaudaci ve víceúčelové budově ve Vílanci. 

Usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci projektu na napojení  odtoku 

z jímky na veřejnou kanalizaci z víceúčelové budovy ve Vílanci  od stavební firmy 

Škrabal ,s.r.o. ,Hruškové dvory 14,Jihlava ve výši 185 173 Kč. 

Hlasování: 

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

Novická, Tomáš Pelán, Mgr. Jaroslav Zelený 

Proti:0 

Zdrželi se hlasování:0 

Diskuse: 
 

-Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Jaroslava Zwanzgera o 

pronájem pozemku p.č. 37/1 v k.ú .Vílanec.  

-Zastupitelstvo obce  bere na vědomí umístění včelstva  pana Zwanzgera Jaroslava 

v obci Vílanec na p.č. 37/1 v k.ú. Vílanec. 

 

-Zastupitelstvo obce se seznámilo se záměrem pana Vachovce Vladimíra, bytem U 

Studně 344/4a,Horní Kosov a to záměrem na umístění mobilní míchárny betonových 

směsí v obci Vílanec v areálu „Vachovec“.Tento záměr bude předmětem šetření se 

stavebním úřadem v Jihlavě. Zastupitelstvo obce Vílanec jednoznačně projevilo 



nevůli k dalšímu rozšiřování průmyslové výroby  v obci Vílanec spojené s tímto 

záměrem. A to hlavně z důvodů navýšení provozu v obci Vílanec ,navýšení hluku, 

prašnosti apod. Výše uvedený areál se nachází v blízkosti obytné zóny. Toto jsou 

hlavní důvody nesouhlasu s tímto záměrem. 

 

 

Zapisovatelka zápisu:                         

Lenka Pernová 

Ověřovatelé zápisu: 

Marcela Zelená 

Mgr. Jaroslav Zelený 

Starostka obce: 

Lenka Maršánová                                                        ve Vílanci dne 4.4. 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


