
Obec Vílanec  
Zastupitelstvo obce Vílanec 

 
Zápis 

z 9. zasedání zastupitelstva obce Vílanec 
středa 4. 9.  2019 v 18 hodin v zasedací místnosti 

obecního úřadu ve Vílanci č. 43 
 

 
Program: 

 
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce 
3. Rozpočtové opatření č. 7 
4. Zrušení neplatné vyhlášky z roku 2004 
5. Schválení nové vyhlášky o poplatcích za odpady 1/2019 
6. Nájem pozemku p. č. 1 Loučky - změna majitele nemovitosti 
7. Diskuse a závěr  

-  Geoportál Jihlava 
-  Ohradní zeď u hřbitova III. epata 
-  Vodovod Loučky 
-  Investiční projekty do dalších let 
-  Dotace z MAS na rok 2019 na kompostéry 
-  Předaudit v 11/2019 – zápisy výborů 
-  Diakonie Broumov – sbírka šatstva 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Marcela Zelená dne 4.9.2019 v 18 hodin 
uvítáním přítomných zastupitelů a občanů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu 
ve Vílanci, ukončeno ve 21.15 hodin 
 
Přítomni: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdeňka Příplatová, Josef Koreš, Hana Sommerová, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová 

Nepřítomni:  0  Omluveni: 0 

 
K bodu 1 Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu.  
Zapisovatelem je navržena Zdeňka Příplatová a ověřovateli tohoto zápisu: Hana Sommerová a 
Lenka Pernová 
Paní starostka navrhla doplnění programu: 
Rozpočtové opatření č. 8 
Bod o nájmu změnit na záměr pronajmout p. č. 1 Loučky 
Schválení přijaté dotace na Alej Loučky  
Paní Lenka Pernová navrhla doplnění programu: 
Projednání zprávy z šetření ochranného pásma vysokotlakého plynovodu v obci Vílanec 
Projednání žádosti paní Lenky Dankové na opravu 3 sklepů v obci Loučky 
Územní plán obce Vílanec a projektování pozemků p.č. 212/3 o výměře 4062 m2 
Obecně závazná vyhláška psi 2019 
Projednání procesu konkurenčního testování při výběru firem na realizace obecních nákupů a 
projektů 
Projednání a informování zastupitelstva obce o uzavírání smluv nákupů a DPP z rozpočtu obce 



Návrh usnesení: schválení změny programu a schválení zapisovatele Zdeňka Příplatová a 
ověřovatelé Hana Sommerová a Lenka Pernová 

Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Hana Sommerová, Josef Koreš, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová 

Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.48 ze dne 4.9.2019: ZO schválila program zasedání a zapisovatele a ověřovatele 

 
K bodu 2 kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce – splněno 

 
K bodu 3 Rozpočtové opatření č. 7/19 a 8/19 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7/19 a 8/19 
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/19 a 8/19 
 

K bodu 4 zrušení neplatné vyhlášky 
Návrh usnesení: zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, o zajišťování veřejného pořádku a 
čistoty obce při držení zvířat 
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdenka Příplatová, Hana Sommerová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 

Proti:  0 Zdržel se:  Tomáš Havran, Josef Koreš 
Usnesení č.49 ze dne 4.9.2019: ZO schválila zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, o 
zajišťování veřejného pořádku a čistoty obce při držení zvířat 

 
K bodu 5 Schválení nové vyhlášky o poplatcích za odpady 1/2019 
Projednat na příštím zastupitelstvu a v navrženém znění vyhlášky o poplatcích za odpady 1/19 
vyškrtnout čl.6 bod 2 c)  a doložit výpočet poplatku  
 
K bodu 6 projednat záměr pronajmout pozemek p. č. 1 Loučky – pozemek byl již pronajat, jedná 
se o změnu nájemce 

Návrh usnesení: schválit záměr pronajmout pozemek p.č.1 Loučky 

Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Tomáš Havran, Zdenka Příplatová, Hana Sommerová, Josef Koreš, Tomáš 
Pelán, Lenka Pernová 

Proti:  0 Zdržel se:  0 
Usnesení č.50 ze dne 4.9.2019: ZO schválila záměr pronajmout pozemek p.č.1 Loučky 

 
K bodu 7 Přijetí dotace na výsadbu lip v aleji k Loučkám  
Návrh usnesení: schválit přijetí dotace ve výši 64.000 Kč na výsadbu 40 lip z „Grantu Škoda 
stromky“  
Hlasování: 
Pro: Marcela Zelená, Zdenka Příplatová, Tomáš Pelán, Lenka Pernová 

Proti:  0 Zdržel se:  Hana Sommerová, Josef Koreš, Tomáš Havran 
Usnesení č.51 ze dne 4.9.2019: ZO schválila přijetí dotace ve výši 64.000 Kč na výsadbu 40 lip z 
„Grantu Škoda stromky“  
 

K bodu 8 projednání zprávy z šetření ochranného pásma vysokotlakého plynovodu v obci Vílanec 

Žádost Lenky Pernové se projednávala dne 23.4.19 a dosud nebyla ZO předložena starostkou. Paní 
starostka podá písemnou žádost o vyjádření stavu ochranného pásma vysokotlakého plynovodu 
v obci Vílanec příslušným orgánům a předloží písemné vyjádření zastupitelstvu od příslušných 



orgánů  
K bodu 9 Projednání žádosti Lenky Dankové na opravu 3 sklepů v obci Loučky 
Návrh usnesení: Požádat o zařazení 3 sklepů v obci Loučky do evidence kulturních památek  
Hlasování: 
Pro: Lenka Pernová 

Proti: Marcela Zelená, Zdeňka Příplatová, Hana Sommerová,   
Zdržel se: Josef Koreš, Tomáš Havran, Tomáš Pelán  
Usnesení č.52 ze dne 4.9.2019: ZO neschválila podání žádosti o zařazení 3 sklepů v obci Loučky do 
evidence kulturních památek  
 

K bodu 10 Územní plán obce Vílanec a projektování pozemků p.č. 212/3 o výměře 4062 m2 
Požádat o vyjádření úřadu územního plánování, zda je možné pozemek p.č. 212/3 o výměře 4062 
m2 využít jako stavební pozemek v souvislosti s plánovanou stavbou budoucí silnice č. 38 kolem 
Vílance a vytčeným ochranným pásmem kolem této budoucí silnice č.38 
  
K bodu 11 Závazná vyhláška psi 2019  
V platnosti zůstává stávající Vyhláška č.3/2011 - O místním poplatku ze psů  

 
K bodu 12 a 13 Projednání procesu konkurenčního testování při výběru firem na realizace 
obecních nákupů a projektů a projednání a informování zastupitelstva obce o uzavírání smluv 
nákupů a DPP z rozpočtu obce 
Při realizaci nákupů bude zastupitelstvo seznámeno s výběrem dodavatelů nákupů a projektů 
v hodnotě nad 200.000 Kč a to před realizací nebo nejpozději na dalším zasedání zastupitelstva, 
stejně tak seznamuje zastupitelstvo s uzavřenými DPP a nákupy služeb od firem a živnostníků  
 
Diskuse: 

- řešit vyklizení obecních pozemků soukromými osobami 
- na stránkách www.obec-vilanec.cz v „Novinky“ ze dne 8.8.2019 je odkaz na Geoportál 

Jihlava, kde si najdete nejen veškeré sítě v obci, ale také např. návrh budoucí silnice č. 38  
- Ohradní zeď III.etapa v říjnu ukončení 
- Žádost o umístění dopravní značky bylo DI zamítnuta, byla doporučena jen oznamovací 

tabule „nebezpečný úsek“  
- Pan Havran řeší s projektantem propojení trubek vodovodu, poslední studna je na kraji 

vykáceného lesa, je potřeba vyznačit ochranné pásmo, oplotit a zabezpečit studny, řešit 
opravy vodojemu 

- na listopad je sjednaný předaudit -  k auditu doplnit zápisy z kontrolního a finančního 
výboru 

- Diakonie sběr ošacení – oznámit občanům, že sběr šatstva se může donést na obecní úřad 
- Hasiči připravují sběr elektrospotřebičů, datum sběru oznámit občanům 
- Opravit sklepy v kulturním domě 
- Příští zasedání zastupitelstva obce Vílanec se bude konat ve středu dne 30.10. 2019 v 18 

hodin 
 

- Ve Vílanci zapsala dne 4.9.2019 Zdeňka Příplatová 
 

……………………………………………….     ………………………………………………….. 
Zdeňka Příplatová, místostarostka    Marcela Zelená, starostka 

 
………………………………………………..    …………………………………………………… 
Lenka Pernová, ověřovatelka     Hana Sommerová, ověřovatelka 

https://www.obec-vilanec.cz/soubor/vyhl-3-2011-pdf/
http://www.obec-vilanec.cz/

