
Zasedání  zastupitelstva obce
Číslo: 30
Datum: 20.03.2014

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od  17.00 hodin dne 20.03.2014 a toto zasedání ukončila dne 20.03.2014 ve 20.00
hodin.

  
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan
Novotný, Marcela Zelená, Tomáš Pelán.
Nepřítomni: 0 
Omluveni: 0
Hosté: Miloslav Šprynar
Starostka  obce  Bohumila  Pípová  navrhla  ověřovatele  zápisu:  Lenka  Maršánová,  Marcela
Zelená a Jan Novotný.
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. Kontrola  usnesení  z minulého  zasedání  zastupitelstva  obce  z 29.01.2014  a
31.01.2014.

2. Projednání  změny ceny dodávané pitné vody (ceny vodného a stočného) a změn 
tzv. „paušálního poplatku“ pro odběratele pitné vody z vodovodního řádu Obce 
Vílanec, pro rok 2014.

3. Projednání  zrušení  „Projednání  účetní  uzávěrky  za  rok  2013“   projednané  a
schválené na Zasedání zastupitelstva obce č. 28 ze dne 29.01.2014, (bod č. 2).

4. Projednání schválení „Návrhu rozpočtu pro Obec Vílanec na rok 2014“.
5. Projednání  žádosti  Jaroslava  Zeleného,  byt.  Vílanec  55,  588  35  Vílanec,

(zastupující oddíl Malé kopané VK Vílanec) o finanční příspěvek na jarní sezonu
2014 ve výši 4.200,-Kč, (náklady na startovné a zakoupení míče), pro oddíl malé
kopané VK Vílanec, který hraje pod organizací Občanského sdružení Malá kopaná
Jihlava a který je složen z velké většiny z hráčů obce Vílanec a Loučky.  

6. Projednání prodeje části pozemku p.č.  1496/1 o výměře 87 m2 a prodeje části
pozemku p.č. 1496/2 o výměře 105 m2, vše v k.ú. obce Vílanec, v majetku Obce
Vílanec.

7. Projednání Žádosti o sdělení podle § 6 z.č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu  a  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů
zaslané Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha  3 –  Žižkov,  IČ:01312774 k převodu pozemků p.č.  15,  22,  24/15,  24/16,
105/5, 105/8, 105/11, 366/2, 366/3, 413/1, 413/2, 413/7, 566/2, 606/19, 606/24,
606/25, 606/26, 606/48, 608/2, 617/8, 676/1, 758/1, 758/10, 1101/2, 1101/3, v k.ú.
Loučky u Jihlavy, adresovanou na Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec.



8. Projednání  žádosti  pana  Radomíra  Zeleného,  byt.  Loučky  č.p.  4  o  ukončení
nájemní smlouvy ze dne 28.11.2012 na pronájem pozemku p.č.  1394/24 v k.ú.
Loučky u Jihlavy, zapsané na listu vlastnictví 10001 s výpovědní lhůtou počínající
od 01.03.2014 do 31.03.2014, sepsaná s Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec,
IČ:00543772.

9. Projednání žádosti pana Vladimíra Vachovce, byt. Jihlava, U Studně 4A, 586 05
Jihlava  o  odkoupení  pozemků p.č.  203/21 o výměře  2068 m2 a  pozemku p.č.
203/28 o výměře 105 m2, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, a pozemku
p.č. 203/16 o výměře 666 m2, od Obce Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 

10. Projednání  nabídky  firmy  DOSIP Servis,  s.r.o.,  Krahulov  37,  67521  Okříšky,
IČ:27720713 k realizace a instalace „Inteligentního dynamického zpomalovacího
semaforu“ v obci Vílanec s cenovou nabídkou ve výši 291.973,-Kč DPH a dalších
neuznatelných  nákladů  (dopravní  značky,  vodorovné  dopravní  značení  atd.)
k realizaci akce ve výši cca 5.324,-Kč s DPH.  

11. Projednání žádosti paní Marcely Zelené, byt. Vílanec 58, 588 35 Vílanec a paní
Stanislavy Čechové, byt. Jihlava, Polní č.p. 41 o poskytnutí finančních prostředků
k zakoupení a zajištění občerstvení a zakoupení dalších věcí a pomůcek k zajištění
a uspořádání dětského karnevalu pro děti a mládež  obce Vílanec a Loučky, která
se uskuteční v Kulturním domě v obci Vílanec dne 15.03.2014.

12. Projednání  žádosti  Petra  Dufka,  byt.  Loučky č.p.  E103  k  pokácení  náletového
stromu v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 v k.ú. Loučky u Jihlavy
z důvodu jeho stáří, hniloby a zásahu dřeviny do místní komunikace.

13. Projednání zajištění finančních prostředků na zakoupení pohonných hmot a školení
členů  Sboru  dobrovolných  hasičů  Vílanec  (dále  jen  SDH  Vílanec)  na účast  v
soutěži  s názvem  „Ježkovo  peklo“,  která  se  uskutečnila  dne  15.03.2014  a
projednání  finančních  prostředků  na  opravu  nezávislého  topení  na  vozidle  zn.
AVIA a zakoupení autonabíječky do vozidla zn.  Avia,  v majetku Obce Vílanec,
užívané  členy Sboru  dobrovolných  hasičů  obce  Vílanec.  Projednání  zakoupení
hadic a proudnic pro Sbor dobrovolných hasičů Vílanec.

14. Projednání  žádostí  Jany  Prakeschové,  byt.  Vílanec  č.p.  28,  588  35  Vílanec
k provedení dalších dodatečných úprav zemního povrchu a terénu (navezení hlíny
– ornice)   na pozemku p.č.  24/2 v k.ú.  Vílanec v majetku Jany Prakeschové a
Josefa  Prakesche,  byt.  Vílanec  č.p.  28,  588 35 Vílanec,  který  bylo v minulosti
poškozeno při provádění ukládání kanalizační vedení (přípojky) v majetku Obce
Vílanec, zemními a pracovními stroji a další mechanizací. 

15. Projednání žádosti od Ing. Miroslava Pfeifera, Projektování elektrických zařízení,
Na Božkovně 1950, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ:72218223 k vyjádření ke
stavbě „VN43 p. Loučky“ k náhradě nevyhovujících podpěrných bodů (sloupů) a
výměnu vodičů venkovního vedení VN mezi obcemi Beranovec a Loučky. Celá
akce je plně v režii E.ON Distribuce, a.s., která připravuje výše uvedenou stavební
úpravu na stávajícím zařízení distribuční soustavy.

16. Projednání žádosti o uzavření Smlouvy č. 1030015367/001 o smlouvě budoucí o
zřízení  věcného  břemene  mezi  Obcí  Vílanec,  Vílanec  45,  588  35  Vílanec,
IČ:00543772,  zastoupená  starostkou  Bohumilou  Pípovou  a firmou  E.ON,
Distribuce,  a.s.,  se  sídlem  F.A.  Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,
IČ:28085400,  ke  stavbě  s názvem“Loučky,  přípojka  NN,  tenisový  kurt“  na
pozemku p.č. 1394/24 v k.ú. Loučky u Jihlavy.

17. Projednání žádosti pana Petra Dufka, byt. Loučky u Jihlavy č.p. 103E k možnosti
směny pozemků p.č. 1 o výměře 3.844 m2 a pozemku p.č. 4/1 o výměře 144 m2,



vše  v k.ú.  Loučky  u  Jihlavy v majetku  Obce  Vílanec  za  pozemek  p.č.  70/8  o
výměře 3.880 m2 v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku manželů Dufkových.

18.  Diskuse.

ad. 1)  Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 29.01.2014, bylo splněno.

ad.  2) Zastupitelstvo  obce  projednalo  kalkulaci  vodného  a  stočného  a  schválilo  cenu
dodávané pitné vody (cenu vodného a stočného), odběratelům pitné vody z vodovodního řádu
Obce Vílanec, na rok 2014.
Zastupitelstvo obce projednalo kalkulaci vodného a stočného a schválilo, že nebude měnit
cenu dodávané pitné vody (cenu vodného 23,-Kč a stočného 12,-Kč), pro odběratele pitné
vody obce Vílanec a Loučky a cena za dodávanou pitnou vodu z vodovodního řádu Obce
Vílanec,  v majetku  Obce Vílanec,  zůstává  stejná,  jak  v minulém období,  a  to  na  celkové
částce ve výši 35,-Kč s DPH za 1 m3 vody,  od 01.01.2014. Zastupitel obce Mgr. Rudolf Šmíd
navrhl  zastupitelstvu  obce  zvýšení  poplatku  za  dodávanou  pitnou  vodu,  vzhledem
k vypočtené kalkulaci vodného a stočného, kdy zvýšení poplatku nebylo zastupitelstvem obce
schváleno.
Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  výši  paušálního  poplatku,  za  každé  čtvrtletí
kalendářního roku, pro odběratele dodávané pitné vody z vodovodního řádu Obce Vílanec
(cena  vodného a  stočného),  na  celkovou  částku  ve  výši  300,-Kč  s  DPH,  od  01.01.2014.
Zastupitelstvo  obce  schválilo  paušální  poplatek  ve  výši  300,-Kč  za  každou  osobu  trvale
hlášenou v objektu, za každé čtvrtletí částku 300,-Kč a u chat a rekreačních chalup a objektů,
schvaluje zvýšení paušálního poplatku ve výši 300,-Kč za objekt, za každé čtvrtletí, vše od
01.01.2014.  
Zastupitelstvo obce dále schválilo výběr poplatků za odběr pitné vody a to 4x ročně, vždy ke
konci každého čtvrtletí v roce.
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  časové  období  k  přípravě  připojení  vodoměrů  na  odečet
spotřeby odebrané pitné vody z vodovodního řádu Obce Vílanec v objektech, kde je odběr
pitné  vody  z vodovodního  řádu  Obce  Vílanec  účtován  tzv.  „paušálem“.  Časové  období
k přípravě  zajištění  podmínek  k připojení  vodoměrů  k odečtu  odebrané  pitné  vody
z vodovodního řádu Obce Vílanec se stanovuje do 30.09.2014.   
Občané si musí na své náklady zajistit místo k usazení vodoměru, který bude Obcí Vílanec
dodán a instalován.  
O  instalaci  vodoměrů  budou  občané,  kteří  do  současné  doby  mají  odběr  pitné  vody
z vodovodního  řádu  Obce  Vílanec  účtován  tzv.  „paušálem“,  budou  o  plánované  instalaci
vodoměrů Obcí Vílanec informováni.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zachování výše poplatků a ceny dodávané pitné vody (cenu
vodného 23,-Kč a stočného 12,-Kč), pro odběratele pitné vody obce Vílanec a Loučky, tedy
schvaluje zachování ceny dodávané pitné vody pro občany ve výši 35 -Kč s DPH za 1 m3
vody, od 01.01.2014.   
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – 1. Zdrželi se – nikdo.
Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  výši  paušálního  poplatku,  za  každé  čtvrtletí
kalendářního roku, pro odběratele dodávané pitné vody z vodovodního řádu Obce Vílanec
(cena  vodného  a  stočného),  na  celkovou  částku  ve  výši  300,-Kč  s DPH,  od  01.01.2014.
Zastupitelstvo  obce  schválilo  paušální  poplatek  ve  výši  300,-Kč  za  každou  osobu  trvale



hlášenou v objektu, za každé čtvrtletí částku 300,-Kč za osobu a u chat a rekreačních chalup a
objektů, schvaluje zvýšení paušálního poplatku ve výši 300,-Kč za objekt, za každé čtvrtletí.  
Zastupitelstvo obce dále schválilo výběr poplatků za odběr pitné vody a to 4x ročně, vždy ke
konci každého čtvrtletí v roce. 
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  časové  období  k  přípravě  připojení  vodoměrů  na  odečet
spotřeby odebrané pitné vody z vodovodního řádu Obce Vílanec v objektech, kde je odběr
pitné  vody  z vodovodního  řádu  Obce  Vílanec  účtován  tzv.  „paušálem“.  Časové  období
k přípravě  zajištění  podmínek  k připojení  vodoměrů  k odečtu  odebrané  pitné  vody
z vodovodního řádu Obce Vílanec se stanovuje do 30.09.2014. 
Občané si musí na své náklady zajistit místo k usazení vodoměru, který bude Obcí Vílanec
dodán a instalován.  
O  instalaci  vodoměrů  budou  občané,  kteří  do  současné  doby  mají  odběr  pitné  vody
z vodovodního  řádu  Obce  Vílanec  účtován  tzv.  „paušálem“,  budou  o  plánované  instalaci
vodoměrů Obcí Vílanec informováni.   
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zrušení „Projednání účetní uzávěrky za rok
2013“ projednané a schválené  na Zasedání zastupitelstva obce č. 28 ze dne 29.01.2014, (bod
č. 2). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení „Projednání účetní uzávěrky za rok 2013“
projednané a schválené na Zasedání zastupitelstva obce č. 28 ze dne 29.01.2014, (bod č. 2).
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ad.4) Zastupitelstvo  obce  schvaluje  rozpočet  Obce  Vílanec  na  rok  2014  v  příjmových
položkách ve výši 5.361.900,-Kč a schvaluje rozpočet Obce Vílanec ve výdajových položkách
ve výši 8.855.000,-Kč a schvaluje financování z bankovního účtu částku ve výši 3.493.100,-
Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Vílanec na rok 2014 v příjmových položkách ve
výši  5.361.900,-Kč a  schvaluje  rozpočet  Obce  Vílanec  ve  výdajových položkách  ve  výši
8.855.000,-Kč a schvaluje financování z bankovního účtu částku ve výši 3.493.100,-Kč.  
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ad. 5)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jaroslava Zeleného, byt. Vílanec 53, 588 35
Vílanec, (zastupující oddíl Malé kopané VK Vílanec) o finanční příspěvek na jarní sezonu
2014  ve  výši  4.200,-Kč  pro  oddíl  malé  kopané  VK Vílanec,  který  hraje  pod  organizací
Občanského sdružení  Malá kopaná Jihlava a který je  složen z velké většiny z hráčů obce
Vílanec a Loučky. 
Zastupitelstvo obce uvedenou žádost o finanční příspěvek projednalo a schválilo poskytnout
finanční příspěvek na sezónu  2014 ve výši 4.200,-Kč pro oddíl malé kopané VK Vílanec,
který je složen z velké většiny z hráčů obce Vílanec a Loučky,  na proplacení  startovného
v soutěži v malé kopané a na nákup míče.  
Žadatel Jaroslav Zelený doloží, na Obecní úřad Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční
prostředky, které byly zastupitelstvem obce na uvedenou akci schváleny.
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na sezónu 2014 ve výši 4.200,-Kč pro oddíl
malé kopané VK Vílanec, který je složen z velké většiny z hráčů obce Vílanec a Loučky, na
proplacení startovného v soutěži v malé kopané a na nákup míče.  
Žadatel Jaroslav Zelený doloží, na Obecní úřad Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční
prostředky, které byly zastupitelstvem obce na uvedenou akci schváleny.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

ad. 6)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej 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 prodej část pozemku p.č.  1496/1 o výměře 87 m2
a část  pozemku p.č.  1496/2 o  výměře  105 m2,  vše  v k.ú.  obce  Vílanec,  v majetku  Obce
Vílanec, manželům  Jitce Musilové a Luboši Musilovi, byt. Vílanec  44, 588 35 Vílanec.  
Zastupitelstvo obce dále schválilo cenu za l m2 pozemku k prodeji, za částku ve výši 80,-Kč
za l m2 pozemku. 
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že kupující, manželé  Jitka Musilová a Luboš Musil, byt.
Vílanec   44,  588  35  Vílanec,  zajistí  na  své  náklady, vyhotovení  geometrického  plánu
k oddělení  uvedené  části  pozemku,  zajistí  znalecký  posudek  pro  účely  daně  z převodu
nemovitostí,  zajistí  kupní  smlouvu  a  zajistí  náklady  spojené  se  vkladem  do  katastru
nemovitostí a případné další náklady s prodejem pozemku související. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  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,
manželům Jitce Musilové a Luboši Musilovi, byt. Vílanec  44, 588 35 Vílanec. Zastupitelstvo
obce dále schvaluje cenu za l m2 nabízeného pozemku občanům za částku ve výši 80,-Kč za l
m2 pozemku. 
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že kupující, manželé  Jitka Musilová a Luboš Musil, byt.
Vílanec   44,  588  35  Vílanec,  zajistí  na  své  náklady, vyhotovení  geometrického  plánu
k oddělení  uvedené  části  pozemku,  zajistí  znalecký  posudek  pro  účely  daně  z převodu
nemovitostí,  zajistí  kupní  smlouvu  a  zajistí  náklady  spojené  se  vkladem  do  katastru
nemovitostí a případné další náklady s prodejem pozemku související. 
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.
Usnesení č. 5  bylo schváleno.

ad. 7)  Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o sdělení podle § 6 z.č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zaslanou z Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov,  IČ:01312774 k převodu pozemků p.č.  15,  22,  24/15, 24/16, 105/5,  105/8,  105/11,
366/2,  366/3,  413/1,  413/2,  413/7,  566/2,  606/19,  606/24,  606/25,  606/26,  606/48,  608/2,
617/8, 676/1, 758/1, 758/10, 1101/2, 1101/3, v k.ú. Loučky u Jihlavy, adresovanou na Obec
Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec.
     Zastupitelstvo obce neschválilo převod pozemků p.č. 15, 22, 24/15, 24/16, 105/5, 105/8,
105/11, 366/2, 366/3, 413/1, 413/2, 413/7, 566/2, 606/19, 606/24, 606/25, 606/26, 606/48,
608/2, 617/8, 676/1, 758/1, 758/10, 1101/2, 1101/3, v k.ú. Loučky u Jihlavy. Zastupitelstvo
obce schvaluje případný další  možný převod pozemků na Obec Vílanec v případě dalšího
jednání k převodu uvedených pozemků na obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  neschvaluje převod pozemků p.č.  15,  22,  24/15,  24/16,  105/5,  105/8,
105/11, 366/2, 366/3, 413/1, 413/2, 413/7, 566/2, 606/19, 606/24, 606/25, 606/26, 606/48,



608/2, 617/8, 676/1, 758/1, 758/10, 1101/2, 1101/3, v k.ú. Loučky u Jihlavy na jiné fyzické
nebo právnické osoby nebo jiné další subjekty. Zastupitelstvo obce schvaluje případný další
možný převod pozemků na Obec Vílanec v případě  dalšího  jednání  k převodu uvedených
pozemků na obec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.
Usnesení č. 6  bylo schváleno.

ad.  8)  Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  žádost  pana  Radomíra  Zeleného,  byt.
Loučky č.p. 4 o ukončení nájemní smlouvy ze dne 28.11.2012 na pronájem pozemku p.č.
1394/24  v k.ú.  Loučky  u  Jihlavy,  zapsané  na  listu  vlastnictví  10001  s výpovědní  lhůtou
počínající od 01.03.2014 do 31.03.2014, sepsaná s Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec,
IČ:00543772.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Radomíra Zeleného, byt. Loučky č.p. 4 a schvaluje
ukončení  nájemní  smlouvy ze  dne  28.11.2012  na  pronájem pozemku p.č.  1394/24  v k.ú.
Loučky u Jihlavy, zapsané na listu vlastnictví 10001 mezi Radomírem Zeleným, byt. Loučky
č.p. 4 a Obcí Vílanec, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772 s výpovědní lhůtou počínající
od 01.03.2014 do 31.03.2014.
Výsledek hlasování: 7. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.
Usnesení č. 7  bylo schváleno.

ad.  9)  Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  pana  Vladimíra  Vachovce,  byt.  Jihlava,  U
Studně 344/4A, 586 05 Jihlava o odkoupení  pozemků p.  č.  203/21 o výměře 2068 m2 a
pozemku  p.č.  203/28  o  výměře  105  m2,  vše  v k.ú.  Vílanec,  v majetku  Obce  Vílanec  a
pozemku p.č. 203/16 o výměře 666 m2 v k.ú. Vílanec, od Obce Vílanec, Vílanec 45, 588 35
Vílanec. 
V návaznosti  na  stávající  platnou  smlouvu  o  pronájmu  pozemků,  uzavřenou  mezi  Obcí
Vílanec  a pronajímatelem Františkem Zeleným,  byt.  Vílanec  č.p.  23 a  následného dalšího
předkupního práva v případě záměru prodeje pozemků v majetku Obec Vílanec, v současné
době neschvaluje zastupitelstvo obce prodej pozemků p.č. 203/16 o výměře 666 m2, prodej
pozemku p. č. 203/21 o výměře 2068 m2 a pozemku p.č. 203/28 o výměře 105 m2, vše v k.ú.
Vílanec. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků p. č. 203/21 o výměře 2068 m2 a pozemku
p.č.  203/28  o  výměře  105  m2,  vše  v k.ú.  Vílanec,  které  jsou  v majetku  Obce  Vílanec  a
zároveň neschvaluje prodej žádné části pozemku p.č. 203/16 o výměře 666 m2,  které jsou
v majetku Obce Vílanec. Pozemek p.č. 203/16 o výměře 666 m2 je složen z více pozemků,
které nejsou všechny v majetku Obce Vílanec. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p. č. 203/21 o výměře 2068 m2 a pozemku
p.č.  203/28  o  výměře  105  m2,  vše  v k.ú.  Vílanec,  které  jsou  v majetku  Obce  Vílanec  a
zároveň neschvaluje prodej žádné části pozemku p.č. 203/16 o výměře 666 m2, které jsou
v majetku Obce Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.
Usnesení č. 8  bylo schváleno.

ad.  10)  Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  nabídku  firmy DOSIP Servis,  s.r.o.,
Krahulov  37,  67521  Okříšky,  IČ:27720713  k  realizace  a  instalace  „Inteligentního
dynamického zpomalovacího semaforu“ v obci Vílanec s cenovou nabídkou ve výši 291.973,-
Kč DPH a dalších neuznatelných nákladů (dopravní značky, vodorovné dopravní značení atd.)
nutných k realizaci akce a to ve výši cca 5.324,-Kč s DPH.  



Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo  podání žádosti o možnost získání finančního
příspěvku až do výše 50 % z cenové nabídky na realizaci výše uvedeného projektu, od Kraj
Vysočina, Fondu Vysočina. 

Zastupitelstvo  obce  dále  projednalo  a  schválilo,  že  v případě  nepřidělení  finanční  dotace,
nebude  projekt  „Inteligentního  dynamického  zpomalovacího  semaforu“  v obci  Vílanec
realizován,  ale  zastupitelstvo  obce  schvaluje  nutnost  zaplatit,  při  nezískání  dotačního
programu na realizaci akce a derealizace výše uvedeného projektu s názvem  „Inteligentního
dynamického  zpomalovacího  semaforu“  v obci  Vílanec  a  nerealizaci  projektu,  zaplatit  již
vyhotovenou projektovou dokumentaci k výše uvedenému projektu, ve výši cca 5.500,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  nabídku  firmy  DOSIP  Servis,  s.r.o.,  Krahulov  37,  67521
Okříšky,  IČ:27720713 k realizace a  instalace „Inteligentního dynamického zpomalovacího
semaforu“  v obci  Vílanec  s cenovou  nabídkou  ve  výši  291.973,-Kč  DPH  a  dalších
neuznatelných  nákladů  (dopravní  značky,  vodorovné  dopravní  značení  atd.),  nutných
k realizaci akce a to ve výši cca 5.324,-Kč s DPH.  
Zastupitelstvo obce dále schvaluje  podání žádosti o možnosti získání finančního příspěvku až
do výše  50 % z cenové nabídky na realizaci  výše uvedeného projektu  od Kraj  Vysočina,
Fondu Vysočina. 
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že v případě nepřidělení finanční dotace, nebude projekt
„Inteligentního  dynamického  zpomalovacího  semaforu“  v obci  Vílanec  realizována  a  dále
zastupitelstvo obce schvaluje nutnost zaplatit, při nezískání dotačního programu na realizaci
akce  a  tedy  neuskutečnění  realizace  výše  uvedeného  projektu  s názvem  „Inteligentního
dynamického zpomalovacího semaforu“ v obci Vílanec, zaplatit již vyhotovenou projektovou
dokumentaci k výše uvedenému projektu, ve výši cca 5.500,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.
Usnesení č. 9  bylo schváleno.

ad. 11)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost paní Marcely Zelené, byt. Vílanec
58, 588 35 Vílanec a Stanislavy Čechové, byt. Jihlava, Polní č.p. 41 k poskytnutí finančních
prostředků k zakoupení a zajištění občerstvení a zakoupení dalších věcí a pomůcek k zajištění
a  uspořádání  dětského  karnevalu  pro  děti  a  mládež   obce  Vílanec  a  Loučky,  který  se
uskutečnil dne 15.03.2014 v Kulturním domě v obci Vílanec. Zastupitelstvo obce schválilo
finanční  částku  do  výše  2.000,-Kč  čistého,  na  zakoupení  a  zajištění  občerstvení  a  nákup
dalších věcí a pomůcek k zajištění a uspořádání dětského karnevalu pro děti a mládež  obce
Vílanec a Loučky, který se uskutečnil dne 15.03.2014 v Kulturním domě v obci Vílanec. 
Žadatelky, Marcela Zelená a Stanislava Čechová doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Vílanec  schvaluje  finanční  částku  do  výše  2.000,-Kč  čistého,  na
zakoupení a zajištění občerstvení a nákup dalších věcí a pomůcek k zajištění a uspořádání
dětského  karnevalu  pro  děti  a  mládež  obce  Vílanec  a  Loučky,  který  se  uskutečnil  dne
15.03.2014 v Kulturním domě v obci Vílanec. 
Žadatelky, Marcela Zelená a Stanislava Čechová doloží, po ukončení akce, na Obecní úřad
Vílanec, účetní doklady za vyčerpané finanční prostředky, které byly zastupitelstvem obce na
uvedenou akci schváleny.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 



ad. 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Petra Dufka, byt. Loučky u Jihlavy
č.p. E103 k pokácení náletového stromu v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 v
k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku Obce Vílanec z důvodu jeho stáří, hniloby a zásahu dřeviny
do místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje žádost Petra Dufka, byt. Loučky č.p. E103 k pokácení
náletového stromu v obci Loučky u Jihlavy, na pozemku p.č. 1394/24 v k.ú. Loučky u Jihlavy
v majetku Obce Vílanec z důvodu jeho stáří, hniloby a zásahu dřeviny do místní komunikace..
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že provedení kácení stromu bude provedeno za podmínek
dodržení všech předpisů bezpečnosti práce při provádění uvedené činnosti.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

ad. 13)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční prostředky ve výši 2.228,-Kč na
zakoupení pohonných hmot a další finanční prostředky ve výši 900,-Kč k zajištění školení
členů Sboru dobrovolných hasičů Vílanec (dále jen SDH Vílanec) na účast v soutěži s názvem
„Jihlavské peklo“, pro členy Sboru dobrovolných hasičů Vílanec, která se uskutečnila dne
15.03.2014  a  dále  zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  finanční  prostředky ve  výši
2.583,-Kč na opravu nezávislého topení ve vozidle zn. AVIA a  finanční částku ve výši 3.500,-
Kč na zakoupení autonabíječky pro vozidla zn. Avia, v majetku Obce Vílanec, užívané členy
Sboru dobrovolných hasičů obce Vílanec. 
Zastupitelstvo  obce  dále  projednalo  a  schválilo  zakoupení  hadic  a  proudnic  pro  Sbor
dobrovolných hasičů v obci Vílanec.
Sbor dobrovolných hasičů obce Vílanec dodá,  na Obecní úřad Vílanec,  účetní doklady za
zakoupené hadice a proudnice, které byly zastupitelstvem obce na uvedený nákup hadic a
proudnic schváleny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje finanční prostředky ve výši 2.228,-Kč na zakoupení
pohonných hmot a další finanční prostředky ve výši 900,-Kč k zajištění školení členů Sboru
dobrovolných hasičů Vílanec (dále jen SDH Vílanec) na účast v soutěži s názvem „Jihlavské
peklo“, pro členy Sboru dobrovolných hasičů Vílanec, která se uskutečnila dne 15.03.2014 a
dále  zastupitelstvo  obce  schvaluje  finanční  prostředky  ve  výši  2.583,-Kč  na  opravu
nezávislého topení ve vozidle zn. AVIA a  finanční částku ve výši 3.500,-Kč na zakoupení
autonabíječky  pro  vozidla  zn.  Avia,  v majetku  Obce  Vílanec,  užívané  členy  Sboru
dobrovolných hasičů obce Vílanec.
Zastupitelstvo  obce  dále  projednalo  a  schválilo  zakoupení  hadic  a  proudnic  pro  Sbor
dobrovolných hasičů v obci Vílanec.
Sbor dobrovolných hasičů obce Vílanec dodá,  na Obecní úřad Vílanec,  účetní doklady za
zakoupené hadice a proudnice, které byly zastupitelstvem obce na uvedený nákup hadic a
proudnic schváleny.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

ad. 14)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Jany Prakeschové, byt. Vílanec č.p.
28,  588  35  Vílanec  k provedení  dalších  dodatečných  úprav  zemního  povrchu  a  terénu
(navezení hlíny)  na pozemku p.č. 24/2 v k.ú. Vílanec v majetku Jany Prakeschové a Josefa
Prakesche,  byt.  Vílanec  č.p.  28,  588  35  Vílanec,  který  bylo  v minulosti  poškozeno  při
provádění  ukládání  kanalizační  vedení  (přípojky)  v majetku  Obce  Vílanec,  zemními  a
pracovními stroji a další mechanizací. 
Návrh usnesení:



Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje žádost Jany Prakeschové, byt. Vílanec č.p. 28, 588 35
Vílanec  a  schvaluje  provedení  dalších  dodatečných úprav zemního povrchu a terénu a  to
navezením hlíny na pozemek p.č. 24/2 v k.ú. Vílanec v majetku Jany Prakeschové a Josefa
Prakesche, byt. Vílanec č.p. 28, 588 35 Vílanec, který byl v minulosti poškozen při provádění
ukládání  kanalizačního vedení  (přípojky)  v majetku  Obce Vílanec,  zemními  a  pracovními
stroji a další mechanizací, kdy byla Obec Vílanec investorem uvedené akce, při  budování
nového kanalizačního vedení v obci Vílanec a místě výše uvedeného pozemku. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

ad.  15) Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádosti  od  Ing.  Miroslava  Pfeifera,  Projektování
elektrických zařízení, Na Božkovně 1950, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ:72218223
k vyjádření ke stavbě „VN43 p. Loučky“ k náhradě nevyhovujících podpěrných bodů (sloupů)
a výměnu vodičů venkovního vedení VN mezi obcemi Beranovec a Loučky. Celá akce je plně
v režii E.ON Distribuce, a.s., která připravuje výše uvedenou stavební úpravu na stávajícím
zařízení distribuční soustavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření se k žádosti od Ing. Miroslava Pfeifera, Projektování
elektrických zařízení, Na Božkovně 1950, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy, IČ:72218223
k vyjádření ke stavbě „VN43 p. Loučky“ k náhradě nevyhovujících podpěrných bodů (sloupů)
a výměnu vodičů venkovního vedení VN mezi obcemi Beranovec a Loučky. Celá akce je plně
v režii E.ON Distribuce, a.s., která připravuje výše uvedenou stavební úpravu na stávajícím
zařízení distribuční soustavy.     
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo. 
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

ad.  16) Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  žádost  o  uzavření  Smlouvy  č.
1030015367/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vílanec, Vílanec
45, 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou a firmou E.ON,
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:28085400, ke
stavbě  s názvem“Loučky,  přípojka  NN,  tenisový  kurt“  na  pozemku  p.č.  1394/24  v k.ú.
Loučky u Jihlavy, v majetku Obce Vílanec, spočívající v zajištění dodávky elektrické energie
pro tenisový kurt v obci Loučky u Jihlavy, okres Jihlava. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č.  1030015367/001 o smlouvě budoucí o
zřízení  věcného  břemene  mezi  Obcí  Vílanec,  Vílanec  45,  588  35  Vílanec,  IČ:00543772,
zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou a firmou E.ON, Distribuce,  a.s.,  se sídlem F.A.
Gerstnera  2151/6,  370  49  České  Budějovice,  IČ:28085400,  ke  stavbě  s názvem“Loučky,
přípojka NN, tenisový kurt“ na pozemku p.č.  1394/24 v k.ú. Loučky u Jihlavy, v majetku
Obce  Vílanec,  spočívající  v zajištění  dodávky elektrické  energie  pro  tenisový  kurt  v obci
Loučky u Jihlavy, okres Jihlava, za částku ke zhotovení díla ve výši 2.700,-Kč. 
Výsledky hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

ad. 17) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Petra Dufka, byt. Loučky u Jihlavy č.p.
103E k možnosti směny pozemků p.č. 1 o výměře 3.844 m2 a pozemku p.č. 4/1 o výměře 144
m2, vše v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku Obce Vílanec za pozemek p.č. 70/8 o výměře
3.880 m2 v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku manželů Dufkových.
Zastupitelstvo  obce  jeho  žádost  projednalo  a  neschválilo  žádost  pana  Petra  Dufka,  byt.
Loučky u Jihlavy č.p. 103E k možnosti směny pozemků p.č. 1 o výměře 3.844 m2 a pozemku



p.č. 4/1 o výměře 144 m2, vše v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku Obce Vílanec za pozemek
p.č. 70/8 o výměře 3.880 m2 v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku manželů Dufkových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu pozemku p.č. 1 o výměře 3.844 m2 a pozemku p.č.
4/1 o výměře 144 m2, vše v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku Obce Vílanec za pozemek p.č.
70/8 o výměře 3.880 m2 v k.ú. Loučky u Jihlavy v majetku manželů Dufkových, o kterou
požádal Obec Vílanec žadatel pan Petr Dufek, byt. Loučky u Jihlavy č.p. 103E. 
Výsledky hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se – nikdo.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

ad. 18)  Diskuse.
- Starostka obce Bohumila Pípová seznámila zastupitelstvo obce se  stížnostmi občanů obce
Vílanec, na půjčovaní  čtyřkolek v obci Vílanec soukromou firmou, kdy osoby, které  si tyto
čtyřkolky zapůjčí,  svoji  jízdou,  po  pozemcích  v majetku  dalších  fyzických a  právnických
osob, v k.ú. Vílanec a Loučky u Jihlavy, ničí vegetaci a přirozený povrch na těchto pozemcích
a  ničí,  jak  upravený,  tak  přirozený  povrch  i  na  dalších  travních  a  lesních  pozemcích  a
plochách.   
- Starostka obce Bohumila Pípová seznámila zastupitelstvo obce s výsledkem jednání mezi
Obcí  Vílanec  a  Finančním  úřadem  Jihlava  k vybavení  „CZECHPOINT“  a  výběrem
dodavatele výpočetní techniky z roku 2009.

                     Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd                              Dne 26.03.2014
                     
                     Ověřili: Lenka Maršánová
                                   Marcela Zelená
                                   Jan Novotný

                     Starostka obce: Bohumila Pípová


	Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.03.2014 a toto zasedání ukončila dne 20.03.2014 ve 20.00 hodin.

