Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 28
Datum: 29.01.2014

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne 29.01.2014 ve 20.30
hodin.
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan
Novotný, Tomáš Pelán, Marcela Zelená.
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hosté: Miloslav Šprynar
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Vítězslav Vičan, Marcela
Zelená a Tomáš Pelán.
Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Mgr. Rudolf Šmíd.
K návrhům nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu.
Schválení programu:
Starostka obce Bohumila Pípová seznámila přítomné s návrhem programu. K návrhu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Program:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce z 27.11.2013.
Projednání účetní uzávěrky za rok 2013.
Projednání Návrhu rozpočtu Obce Vílanec na rok 2014.
Projednání novely nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, projednaných a schválených vládou dne
18.12.2013.
Projednání stavebních a dalších prací na objektu “Multifunkčního centra – centra pro
občanské vybavení a volnočasové aktivit obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé
Základní školy v obci Vílanec, v souvislosti v současné době probíhající realizace
akce s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“,
v obci Vílanec firmou Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava, Pávovská 913/12a,
586 01 Jihlava, IČ:18198074 a projednání uzavření smlouvy o dílo s firmou Pozemní
stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava, Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 a
Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 o provedení stavebních a
dalších prací na uvedeném objektu.
Projednání případné změny místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Obec
Vílanec na rok 2014.
Projednání rozpočtového opatření č. 6, ke dni 31.12.2013.
Projednání zrušení usnesení č. 6 ze Zasedání zastupitelstva obce č. 26 ze dne
25.09.2013 k podání žádosti o čerpání finančních prostředků z dotačního programu
„Programu obnovy venkova“ (dále jen POV) z kraje Vysočina, na plánovanou akci ke
zhotovení sportovního (multifunkčního) hřiště, úpravu travní zeleně a úpravu
pozemku parku, vše na pozemcích p.č. 1495/12 a p.č. 1496/6 a případně dalších

pozemcích, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, v dané lokalitě a prostoru za a
pod Kulturním domem v obci Vílanec a zadání vypracování projektu k uvedenému
záměru, vyřízení stavebního povolení a dalších souvisejících dokumentů, dokladů a
provedení možných změn a úkonů, souvisejících s výše uvedeným projektem a
záměrem.
9. Projednání vybudování a zřízení sportovního (multifunkčního) hřiště s názvem akce
„Novostavba víceúčelového hřiště v obci Vílanec“, na části pozemku p.č. 601/10 a
části pozemku p.č. 1496/12, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, v dané
lokalitě a prostoru za Kulturním domem v obci Vílanec.
Projednání zadání vypracování projektu k uvedenému záměru, vyřízení stavebního
povolení a dalších souvisejících dokumentů, dokladů a provedení možných změn a
úkonů, souvisejících s výše uvedeným projektem a záměrem k vybudování
sportovního (multifunkčního) hřiště.
Projednání uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772 a Ing. Jan Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava,
IČ:46262717 na vypracování prováděcí projektové dokumentace, včetně všech
potřebných stavebních povolení, na akci s názvem: „Novostavba víceúčelového
hřiště v obci Vílanec“ s cenovou nabídkou za provedení výše uvedených služeb ve
výši 47.292,- Kč.
10. Projednání realizace úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku) v obci
Vílanec, na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec.
11. Projednání nabídky na realizace úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku)
na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, od
společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01
Jihlava.
12. Projednání možnosti podání žádosti k čerpání finančních prostředků - dotací
z „Programu na obnovu venkova“ od kraje Vysočina na rok 2014 pro Obec
Vílanec, na úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku) v obci Vílanec, na
části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec.
13. Projednání uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí Vílanec,
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 a občany obce Josef Novický a Anežka
Novická, oba byt. Vílanec 25, 588 35 Vílanec, Jaroslav Frantál a Mgr. Irena
Frantálová, oba byt. Vílanec 28, 588 35 Vílanec, František Zelený, byt. Vílanec
23, 588 35 Vílanec a firmou AMT SERVIS, s.r.o., Vílanec 54, 588 35 Vílanec,
IČ:00532959 a Státním pozemkovým úřadem, Praha, Husinecká 1024/11a,
Praha-Žižkov, IČ:45797072, na jejichž pozemcích prochází kanalizační vedení
v majetku Obce Vílanec a projednání financování poplatků, které jsou spojené
s uzavřením smluv a dalšími poplatky a poplatky vkladů do katastru nemovitostí
na katastrálním úřadu.
14. Projednání žádosti manželů Jitky Musilové a Luboše Musila, byt. Vílanec 44,
588 35 Vílanec o zájmu odkoupit část pozemku p.č. 1496/1 a část pozemku p.č.
1496/2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec.
15. Projednání nabídky části pozemku p.č. 1496/1 a části pozemku p.č. 1496/2, vše
v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec, k prodeji občanům.
16. Projednání žádosti Luboše Musila, byt. Vílanec 44, 588 35 Vílanec o pokácení
stromu – smrku, na pozemku p.č. 1496/2 v k.ú. Vílanec, ve vlastnictví Obce
Vílanec.
17. Projednání uzavření „Kupní smlouvy“ mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a
společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01

Jihlava, IČ:60732105, zastoupená Ing. Václavem Kodetem – jednatelem
společnosti o prodeji dřevní hmoty Obcí Vílanec společnosti Správa městských
lesů Jihlava, s.r.o., Jihlava.
18. Projednání uzavření „Dohody o provedení práce“ mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45,
588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a
Marií Novotnou, byt. Vílanec 26, 588 35 Vílanec od 01.01.2014.
19. Projednání žádosti manželů Šotových, byt. Jihlava, Za Prachárnou 7, 586 01
Jihlava o rozšíření veřejného osvětlení v prostoru před rodinným domkem č.p. 16
v obci Loučky u Vílance.
20. Projednání zakoupení bezdrátového ROUTERU a příslušenství k
realizované instalaci INTERNETU do sálu Kulturního domu v obci Vílanec.
21. Projednání „Nabídky energetických služeb“ k zajištění komplexního servisu při
podání žádosti do programu EFEKT a vypracování energetického auditu pro
Obec Vílanec na budovu objektu “Multifunkčního centra – centra pro občanské
vybavení a volnočasové aktivit obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní
školy v obci Vílanec panem Ing. Jaroslavem Bártlem, energetickým poradcem a
auditorem, Jihlava, Nezvalova 7, 586 01 Jihlava, IČ:42328632 za cenu výše
uvedených služeb ve výši 15.000,-Kč.
22. Projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů obce Vílanec (dále jen SDH
Vílanec) o zakoupení nářadí, pracovního stolu a dalšího vybavení pro opravy a
údržbu vozidel a majetku SDH Vílanec a další činnosti SDH Vílanec.
23. Diskuse.
- Projednání způsobu přidělování známek pro psy v obci Vílanec a Loučky.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s výsledky
dotačních programů na výstavbu „Přístavba skladu požární techniky p.č. 42 k.ú.
Vílanec“ v obci Vílanec a dotačního programu s názvem „Snížení energetické
náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, v obci Vílanec, na objektu bývalé
Základní školy v obci Vílanec.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s kácením
napadeného a poškozeného stromu hnilobou – lípy na hřbitově v obci Vílanec,
kterou provedou profesionální hasiči HS Jihlava.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, se založením
živnostenského listu Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s uzavíráním
nových smluv mezi Obcí Vílanec a občany a dalšími subjekty, na odběr pitné vody
ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 27.11.2013, bylo splněno.
ad. 2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2013.
ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu Obce Vílanec na rok 2014.
ad. 4) Zastupitelstvo obce projednalo novelu nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, projednaných a schválených
vládou dne 18.12.2013. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo variantu C1, novely
nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a schvaluje, od
01.01.2014, pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Vílanec následující měsíční finanční
odměnu. Starostce obce finanční odměnu ve výši ¾ maximální možné částky výše odměny,
dle nařízení, v platném znění, tedy měsíční odměnu ve výši 14.688,-Kč hrubého,

místostarostovi 12.725,-Kč hrubého, předsedovi výboru 1.340,-Kč hrubého, členovi výboru
1.030,-Kč hrubého a zastupiteli 460,-Kč hrubého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje variantu C1, novely nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev a schvaluje, od 01.01.2014, pro neuvolněné členy
Zastupitelstva obce Vílanec následující měsíční finanční odměny. Starostce obce finanční
odměnu ve výši ¾ maximální možné částky výše odměny, dle nařízení, v platném znění, tedy
měsíční odměnu ve výši 14.688,-Kč hrubého, místostarostovi 12.725,-Kč hrubého, předsedovi
výboru 1.340,-Kč hrubého, členovi výboru 1.030,-Kč hrubého a zastupiteli 460,-Kč hrubého.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nutné výdaje na provedení stavební a
dalších prácí a nákladů prováděných na objektu “Multifunkčního centra - centra pro občanské
vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní školy
v obci Vílanec, které bylo nutné provést, současně v návaznosti na současně prováděnou akci
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, v obci
Vílanec, které provedla firma Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava, Pávovská 913/12a,
586 01 Jihlava, IČ:18198074 .
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že s firmou Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava,
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 uzavře Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772 smlouvu o dílo o provedení výše uvedených stavebních a dalších prací
na objektu “Multifunkčního centra - centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity
obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec, které bylo nutné
provést v návaznosti na současně prováděnou akci s názvem „Snížení energetické náročnosti
objektu víceúčelové budovy Vílanec“, v obci Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje nutné výdaje na provedení stavebních a další prácí a
nákladů prováděných na objektu “Multifunkčního centra - centra pro občanské vybavení a
volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec,
které bylo nutné provést současně v návaznosti na současně prováděnou akci s názvem
„Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, v obci Vílanec, které
provedla firma Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava, Pávovská 913/12a, 586 01
Jihlava, IČ:18198074 .
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že s firmou Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Jihlava,
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 uzavře Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772 smlouvu o dílo na provedení stavebních a dalších prací na objektu
“Multifunkčního centra - centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce
Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec, které bylo nutné provést v návaznosti
na současně prováděnou akci s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové
budovy Vílanec“, v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
Obec Vílanec na rok 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že se výše místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro

Obec Vílanec na rok 2014 nebude měnit a výši poplatku bude dále upravovat v současnosti
platná a účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro Obec Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ad. 7) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 6, ke dni 31.12.2013.
ad. 8) Zastupitelstvo obce projednalo zrušit Usnesení č. 6 ze Zasedání zastupitelstva obce č.
26 konané dne 25.09.2013 k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků - dotací
z „Programu na obnovu venkova“ od kraje Vysočina na rok 2014 pro obec Vílanec a Loučky,
kdy zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Programu
na obnovu venkova“ (dále jen POV) od kraje Vysočina na rok 2014 pro Obec Vílanec a dále
zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti k možnosti získání finančních prostředků
z dotačního programu POV z kraje Vysočina, na akci ke zhotovení sportovního
(multifunkčního) hřiště, úpravu travní zeleně a úpravu pozemků na park, vše na pozemcích
p.č. 1495/12 a p.č. 1496/6 a případně dalších pozemcích, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce
Vílanec, v dané lokalitě a prostoru a lokalitě za a pod Kulturním domem v obci Vílanec a
dále schválilo zadání vypracování projektu k uvedenému záměru, schválení vyřízení
stavebního povolení a dalších souvisejících dokumentů, dokladů a provedení možných změn a
úkonů, souvisejících s výše uvedeným projektem a záměrem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušit Usnesení č. 6 ze Zasedání zastupitelstva obce č. 26
konané dne 25.09.2013 k podání žádosti o dotaci z programu „Programu na obnovu venkova“
(dále jen POV) od kraje Vysočina na rok 2014 pro Obec Vílanec. Zastupitelstvo obce
revalvuje ruší podání žádosti čerpání finančních prostředků z dotačního programu POV z
kraje Vysočina, na plánovanou akci ke zhotovení sportovního (multifunkčního) hřiště, úpravu
travní zeleně a úpravu pozemku parku, vše na pozemcích p.č. 1495/12 a p.č. 1496/6 a
případně na dalších pozemcích, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, v dané lokalitě a
prostoru a lokalitě za a pod Kulturním domem v obci Vílanec a dále zastupitelstvo obce
schvaluje zrušení zadání vypracování projektu k uvedenému záměru, vyřízení stavebního
povolení a dalších souvisejících dokumentů, dokladů a provedení možných změn a úkonů,
souvisejících s výše uvedeným projektem a záměrem.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ad. 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vybudování a zřízení sportovního
(multifunkčního) hřiště, na části pozemku p.č. 601/10 a na části pozemku p.č. 1496/12, vše v
k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, v dané lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem
v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo zadání vypracování projektu k uvedenému
záměru panem Ing. Jan Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717, vyřízení
stavebního povolení a dalších souvisejících dokumentů, dokladů a provedení možných změn a
úkonů, souvisejících s výše uvedeným projektem a záměrem k vybudování sportovního
(multifunkčního) hřiště.
Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Vílanec,
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 a Ing. Jan Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava,
IČ:46262717 na vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně všech potřebných

stavebních povolení na akci s názvem: „Novostavba víceúčelového hřiště v obci Vílanec“
s cenovou nabídkou za provedení výše uvedených služeb ve výši 47.292,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování a zřízení sportovního (multifunkčního) hřiště, na
části pozemku p.č. 601/10 a na části pozemku p.č. 1496/12, vše v k.ú. Vílanec, v majetku
Obce Vílanec, v dané lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje zadání vypracování projektu k uvedenému záměru panem
Ing. Jan Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717, vyřízení stavebního povolení a
dalších souvisejících dokumentů, dokladů a provedení možných změn a úkonů, souvisejících
s výše uvedeným projektem a záměrem k vybudování sportovního (multifunkčního) hřiště.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec, IČ:00543772 a Ing. Jan Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717 na
vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně všech potřebných stavebních povolení
na akci s názvem: „Novostavba víceúčelového hřiště v obci Vílanec“ s cenovou nabídkou za
provedení výše uvedených služeb ve výši 47.292,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ad. 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně
(parku) v obci Vílanec, na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec,
který se nachází v dané lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku) v obci Vílanec,
na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, který se nachází v dané
lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ad. 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku na realizaci úprav veřejných ploch
a obnovu zeleně (parku) v obci Vílanec, na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec,
v majetku Obce Vílanec v dané lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec,
od společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01 Jihlava ve
výši 240.704,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na realizaci úprav veřejných ploch a obnovu zeleně
(parku) v obci Vílanec, na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec,
které se nacházejí v dané lokalitě a prostoru a lokalitě za a pod Kulturním domem v obci
Vílanec, od společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01
Jihlava ve výši 240.704,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ad. 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti k čerpání finančních
prostředků z dotačního programu - dotací z „Programu na obnovu venkova“ od kraje
Vysočina na rok 2014 pro Obec Vílanec na úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku)
v obci Vílanec na části pozemku p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, které se
nacházejí v dané lokalitě a prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti k čerpání finančních prostředků dotačního
programu - dotací z „Programu na obnovu venkova“ od kraje Vysočina na rok 2014 pro Obec

Vílanec na úpravy veřejných ploch a obnovu zeleně (parku) v obci Vílanec na části pozemku
p.č. 1496/6 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, které se nacházejí v dané lokalitě a
prostoru za a pod Kulturním domem v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
ad. 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření „Smluv o zřízení věcného
břemene“ mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 a občany obce Josef
Novický a Anežka Novická, oba byt. Vílanec 25, 588 35 Vílanec, pozemek p.č. 33/1, zapsaný
na LV č. 21, pro k.ú. Vílanec, Jaroslav Frantál a Mgr. Irena Frantálová, oba byt. Vílanec 28,
588 35 Vílanec, pozemek p.č. 22/2, zapsán na LV č. 128 pro k.ú. Vílanec, František Zelený,
byt. Vílanec 23, 588 35 Vílanec, pozemek p.č. 46 – pozemek ve zjednodušené evidenci,
zapsán na LV č. 254 pro k.ú. Vílanec a firmou AMT SERVIS, s.r.o., Vílanec 54, 588 35
Vílanec, IČ:00532959, pozemek p.č. 1 a p.č. 2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, zapsán
na LV č. 137 pro k.ú. Vílanec a Státním pozemkovým úřadem, Praha, Husinecká 1024/11a,
Praha-Žižkov, IČ:45797072, pozemek p.č. 33/2, zapsaný na LV č. 10002 na jejichž pozemcích
prochází kanalizační vedení v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo financování poplatků, které jsou spojené
s uzavřením smluv a dalšími poplatky a vklady do katastru nemovitostí na katastrálním úřadu,
Obcí Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Smluv o zřízení věcného břemene“ mezi Obcí
Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 a občany obce Josef Novický a Anežka
Novická, oba byt. Vílanec 25, 588 35 Vílanec, pozemek p.č. 33/1, zapsaný na LV č. 21,
pro k.ú. Vílanec, Jaroslav Frantál a Mgr. Irena Frantálová, oba byt. Vílanec 28, 588 35
Vílanec, pozemek p.č. 22/2, zapsán na LV č. 128 pro k.ú. Vílanec, František Zelený, byt.
Vílanec 23, 588 35 Vílanec, pozemek p.č. 46 – pozemek ve zjednodušené evidenci, zapsán na
LV č. 254 pro k.ú. Vílanec a firmou AMT SERVIS, s.r.o., Vílanec 54, 588 35 Vílanec,
IČ:00532959, pozemek p.č. 1 a p.č. 2 – pozemek ve zjednodušené evidenci, zapsán na LV č.
137 pro k.ú. Vílanec a Státním pozemkovým úřadem, Praha, Husinecká 1024/11a, PrahaŽižkov, IČ:45797072, pozemek p.č. 33/2, zapsaný na LV č. 10002 na jejichž pozemcích
prochází kanalizační vedení v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce schvaluje financování poplatků, které jsou spojené s uzavřením smluv o
věcném břemeni a financování dalších poplatků a vkladů do katastru nemovitostí na
katastrálním úřadě, spojených s uzavíráním smluv o věcném břemeni, Obcí Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
ad. 14) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Jitky Musilové a Luboše Musila, byt.
Vílanec 44, 588 35 Vílanec o zájmu odkoupit část pozemku p.č. 1496/1 a část pozemku p.č.
1496/2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec. Zastupitelstvo obce schválilo,
že část pozemku p.č. 1496/1 a část pozemku p.č. 1496/2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou
v majetku Obce Vílanec, bude nejdříve nabídnuta k prodeji občanům, dle platného postupu a
legislativy a následně bude zastupitelstvem obce o prodeji částí pozemků dále rozhodnuto.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Jitky Musilové a Luboše Musila, byt. Vílanec
44, 588 35 Vílanec o zájmu odkoupit část pozemku p.č. 1496/1 a část pozemku p.č. 1496/2,
vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo dále schvaluje nabídnout část pozemku p.č. 1496/1 a část pozemku p.č. 1496/2,
vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec, k prodeji občanům, dle platného

postupu a legislativy před možným prodejem a následně bude zastupitelstvem obce o prodeji
části pozemků dále rozhodnuto.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
ad. 15) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku části pozemku p.č. 1496/1 o
výměře 87 m2 a část pozemku p.č. 1496/2 o výměře 105 m2 , vše v k.ú. Vílanec, které jsou
v majetku Obce Vílanec, k prodeji občanům.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku výše uvedené části pozemku p.č. 1496/1 o
výměře 87 m2 a části pozemku p.č. 1496/2 o výměře 105 m2, vše v k.ú. obce Vílanec k
prodeji občanům.
Zastupitelstvo obce dále schválilo cenu za l m2, nabízeného pozemku občanům, za částku ve
výši 80,-Kč za l m2 pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku výše uvedené části pozemku p.č. 1496/1 o výměře 87
m2 a části pozemku p.č. 1496/2 o výměře 105 m2, vše v k.ú. obce Vílanec, v majetku Obce
Vílanec, občanům k prodeji. Zastupitelstvo obce dále schvaluje cenu za l m2 nabízeného
pozemku občanům za částku ve výši 80,-Kč za l m2 pozemku.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
ad. 16) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost Luboše Musila, byt. Vílanec 44,
588 35 Vílanec o pokácení stromu – smrku na pozemku p.č. 1496/2 v k.ú. Vílanec, ve
vlastnictví Obce Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje pokácení stromu – smrku na pozemku p.č. 1496/2 v k.ú.
Vílanec, ve vlastnictví Obce Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
ad. 17) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření „Kupní smlouvy“ mezi Obcí
Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou
Pípovou a společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01
Jihlava, IČ:60732105, zastoupená Ing. Václavem Kodetem – jednatelem společnosti o prodeji
dřevní hmoty Obcí Vílanec společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Jihlava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Kupní smlouvy“ mezi Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588
35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a společností
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 586 01 Jihlava, IČ:60732105,
zastoupená Ing. Václavem Kodetem – jednatelem společnosti o prodeji dřevní hmoty Obcí
Vílanec společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Jihlava.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
ad. 18) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření „Dohody o provedení práce“ mezi
Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce
Bohumilou Pípovou a paní Marií Novotnou, byt. Vílanec 26, 588 35, na úklid pro Obce
Vílanec, od 01.01.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční finanční odměnu, za provedenou práci – úklid pro Obec
Vílanec, pro pani Marii Novotnou ve výši 1.200,-Kč hrubého, od 01.01.2014.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Dohody o provedení práce“ mezi Obcí Vílanec,
Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou obce Bohumilou Pípovou a
paní Marií Novotnou, byt. Vílanec 26, 588 35 Vílanec, na úklid pro Obec |Vílanec, od
01.01.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční finanční odměnu, za provedenou práci - úklid pro Obec
Vílanec, ve výši 1.200,-Kč hrubého, od 01.01.2014.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
ad. 19) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost manželů Šotových, byt. Jihlava, Za
Prachárnou 7, 586 01 Jihlava o rozšíření veřejného osvětlení v prostoru před rodinným
domkem č.p. 16 v obci Loučky u Vílance.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů Šotových, byt. Jihlava, Za Prachárnou 7, 586 01
Jihlava o rozšíření veřejného osvětlení v prostoru před rodinným domkem č.p. 16 v obci
Loučky u Vílance.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
ad. 20) Zastupitelstvo obce projednalo a dodatečně schválilo zakoupení bezdrátového
ROUTERU a příslušenství k realizované instalaci INTERNETU do sálu Kulturního domu
v obci Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje zakoupení bezdrátového ROUTERU a příslušenství
k realizované instalaci INTERNETU do sálu Kulturního domu v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
ad. 21) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo „Nabídku energetických služeb“ k zajištění
komplexního servisu při podání žádosti do programu EFEKT a vypracování energetického
auditu pro Obec Vílanec na budovu objektu “Multifunkčního centra – centra pro občanské
vybavení a volnočasové aktivit obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci
Vílanec panem Ing. Jaroslavem Bártlem, energetickým poradcem a auditorem, Jihlava,
Nezvalova 7, 586 01 Jihlava, IČ:42328632, za cenu výše uvedených služeb ve výši 15.000,Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Nabídku energetických služeb“ k zajištění komplexního
servisu při podání žádosti do programu EFEKT a vypracování energetického auditu pro Obec
Vílanec, na budovu objektu “Multifunkčního centra – centra pro občanské vybavení a
volnočasové aktivit obyvatel obce Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec,
kterou pro Obec Vílanec vypracuje, podá a energetický audit provede pan Ing. Jaroslav Bártl,
energetický poradce a auditor, Jihlava, Nezvalova 7, 586 01 Jihlava, IČ:42328632, za cenu
výše uvedených služeb ve výši 15.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
ad. 22) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů obce
Vílanec (dále jen SDH Vílanec) k průběžnému zakoupení nářadí, pracovního stolu a dalšího
vybavení, pro opravy a údržbu vozidel a další činnost SDH Vílanec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje průběžný nákup vybavení pro opravy a údržbu vozidel SDH
Vílanec a další činnost SDH Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
ad. 23) Diskuse.
- Projednání způsobu přidělování známek pro psy v obci Vílanec a Loučky.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s výsledky
dotačních programů na výstavbu „Přístavba skladu požární techniky p.č. 42 k.ú.
Vílanec“ v obci Vílanec a dotačního programu s názvem „Snížení energetické
náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“, v obci Vílanec, na objektu bývalé
Základní školy v obci Vílanec.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s kácením
napadeného a poškozeného stromu hnilobou – lípy na hřbitově v obci Vílanec,
kterou provedou profesionální hasiči HS Jihlava.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, se založením
živnostenského listu Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.
- Seznámení zastupitelstva obce, starostkou obce Bohumilou Pípovou, s uzavíráním
nových smluv mezi Obcí Vílanec a občany a dalšími subjekty, na odběr pitné vody.

Zapsal: Rudolf Šmíd
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Vičan
Marcela Zelená
Tomáš Pelán
Starostka obce: Bohumila Pípová

Vílanec 05.02.2014

