
Zasedání  zastupitelstva obce 

 Číslo: 9 

 Datum: 12.5.2015 

 

 

 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec zahájila a řídila starostka obce Lenka 
Maršánová dne 12.5.2015 v 18.30 hodin a ukončila dne 12.5.2015 ve 21.15 hodin. 

 

 

Přítomni: Lenka Maršánová,LenkaPernová,LenkaDanková,MarcelaZelená,Tomáš Pelán 

Nepřítomni: Klára Novická, Mgr. Jaroslav Zelený 

Omluveni: Klára Novická,Mgr. Jaroslav Zelený 

 

 

Program: 

 

1.Seznámení s programem 

2.Určení  ověřovatelů  zápisu, určení zapisovatele zápisu 

3.Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 26.3. 2015 

4.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2014 

5.Projednání závěrečného účtu obce Vílanec  za rok 2014 

6.Projednání  účetní uzávěrky obce Vílanec za rok 2014 

7.Projednání vodného a stočného obce Vílanec a Loučky pro rok 2015 

8.Volba nové přestupkové komise obce Vílanec 

9.Projednání žádostí občanů 

10.Projednání  dohody o provedení práce p. Dufka pro rok 2015 

11.Projednání  možnosti zakoupení traktůrku  

12.Projednání  možnosti prodeje poškozených stromů občanům z lesa u střelnice 

13.Diskuse 

 

 

ad1) Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu. K programu starostka obce 

navrhla doplnění žádosti Marcely Zelené, byt. Vílanec 58,58835 o příspěvek na ochranné 

pomůcky na požární sport- triček pro děti a mládež SDH Vílanec ve výši do 200 Kč/za kus. 

Členů mladých hasičů SDH Vílanec je nyní 20. 

 

ad2) Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Lenka Pernová. Starostka obce navrhla 

ověřovatele zápisu: Marcela Zelená, Tomáš Pelán. K návrhům nebyly vzneseny žádné 

požadavky na změny. 

 

ad3) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce  ze dne 26.3. 2015 byla splněna. 

 

ad4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2014 bylo provedeno 25.3.2015 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za 

rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2014 bylo provedeno 25.3.5015 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 



 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

 

ad5) Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje závěrečný účet obce Vílanec za rok 2014- bez 

výhrad. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje závěrečný účet obce Vílanec za rok 2014-bez výhrad. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

ad6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 obce Vílanec. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku za rok 2014 obce Vílanec. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

ad7)Zastupitelstvo  obce projednalo a schválilo výši vodného a stočného pro rok 2015,který 

nadále bude činit  bez navýšení pro občany  Vílanec a Loučky 35 Kč/ m3. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo  obce projednalo a schválilo výši vodného a stočného pro rok 2015,který 

nadále bude činit  bez navýšení pro občany  Vílanec a Loučky 35 Kč/ m3. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

ad8) Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo novou přestupkovou komisi obce 

Vílanec a Loučky, která se skládá ze třech členů a to: Marcela Zelená, Lenka Danková, 

Tomáš Pelán. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo novou přestupkovou komisi obce Vílanec 

a Loučky, která se skládá ze třech členů a to: Marcela Zelená, Lenka Danková, Tomáš Pelán. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

ad9) Zastupitelstvo obce projednalo žádosti občanů: 

 

 



1  

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Marcely Zelené, bytem 58,58835 o zakoupení 2 kusů 

savic na požární sport pro mladé hasiče SDH Vílanec. Zastupitelstvo obce tutomožnost 

projednalo a dále se prozkoumá možnost úpravy savic pro mladé hasiče, které již SDH 

vlastní. 
 

 

 

2.  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na ochranné pomůcky na požární sport- 

triček pro děti a mládež SDH Vílanec ve výši do 200 Kč/za kus. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na ochranné pomůcky na požární sport- 

triček pro děti a mládež SDH Vílanec ve výši do 200 Kč/za kus. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

3. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Musila Luboše, bytem Vílanec 44,58835,který 

žádal o pokácení stromu, který se nachází na p.č. 1496/2 v k.ú. Vílanec a vlastníkem pozemku  

je obec Vílanec.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo pokácení stromu na p.č. 1496/2 v k.ú. Vílanec, 

kdy vlastníkem pozemku je obec Vílanec. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti:nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

4. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Štefana Sommera, bytem Vílanec 45,58835 na 

odkoupení části pozemku p.č. 185/39 v k.ú Vílanec. Po místním šetřením  na pozemku a po 

dohodě zastupitelů s žadatelem, panem Sommerem se toto odkoupení zamítá. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo odkoupení části pozemku p.č. 185/39 v k.ú. 

Vílanec  

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti:nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

5. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Zwanzgera Jaroslava, bytem Vílanec 57,58835 o 

pronájem pozemku p.č. 33/2  v k.ú. Vílanec. 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo pronájem pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Vílanec. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

ad10)Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Dohody o provedení práce s panem Dufkem 

Petrem, bytem Loučky 103E na období od 1.5.2015 do 30.9.2015 za měsíční odměnu 6.500 

Kč hrubého. S pracovníkem bude sepsána a uzavřena Dohoda o provedení práce, kde budou 

přesně uvedeny konkrétní podmínky práce pro obec Vílanec, např. sečení trávy, úpravy 

veřejného prostranství, apod. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Dohody o provedení práce s panem 

Dufkem Petrem, bytem Loučky 103E na období od 1.5.2015 do 30.9.2015 za měsíční odměnu 

6.500 Kč hrubého. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.10 bylo schváleno. 

 

ad11)Zastupitelstvo obce projednalo možnost zakoupení traktůrku či jiné techniky, která je 

třeba k likvidaci posekané trávy, nebo k jiným účelům ,potřebných v rámci obecních prací. 

Zastupitelé tuto možnost projednali a tato problematika je nadále v řešení- výběrem techniky. 

 

ad12)Zastupitelstvo obce projednalo možnost prodeje poškozených stromů z lesau střelnice 

občanům obce Vílanec a Loučky. Občané budou seznámeni s počtem stromů, které bude 

možné odkoupit a na vlastní náklady zpracovat v lese ,s cenou formou letáku v poštovní 

schránce, nebo na úředních hodinách obce Vílanec. 

 

ad13)Starostka obce navrhla finanční  odměnu pro pana Fortelného Josefa, bytem 

Vílanec1,58835 ve výši 500 Kč a to z důvodu pomoci lesnímu hospodáři, který pracuje pro 

obec Vílanec při skladování a kropení stromků  před samotným sázením těchto stromků 

v obecních lesích. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu pro  pana Fortelného Josefa, bytem Vílanec1 

,58835 ve výši 500 Kč. 

Hlasování: 

Pro: Lenka Maršánová, Lenka Pernová, Lenka Danková,Marcela Zelená, Tomáš Pelán 

Proti: nikdo 

Zdrželi se hlasování: nikdo 

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 

ad14)Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Vachovec Vladimír, bytem U Studně 4A, 

Jihlava, který žádal o povolení vybudování betonárky ve svém areálu v obci Vílanec. Bylo mu 

osobně i písemně sděleno, že zastupitelstvo obce Vílanec s tímto záměrem jednoznačně 

nesouhlasí ,někteří občané obce Vílanec  již projevili na obecním úřadě  nesouhlas s tímto 

záměrem. Starostka obce jednala se stavebním úřadem i s Úřadem územního plánování 

v Jihlavě, kde bylo zjištěno ,že s tímto záměrem zmíněné úřady také nesouhlasí. 



 

 Zapsal:  Lenka Pernová Dne: 18.5.2015 

 

 Ověřili: Marcela Zelená 

  Tomáš Pelán 

                   Starostka: Lenka Maršánová 
 


