Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 32
Datum: 10.06.2014

Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od 17.00 hodin dne 10.06.2014 a toto zasedání ukončila dne 10.06.2014 v 19.15
hodin.
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan
Novotný, Tomáš Pelán, Marcela Zelená.
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Hosté: Hana Dobrovolná, Petr Dobrovolný, Miloslav Šprynar, Josef Hládek, Miroslav Blažka
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Vítězslav Vičan, Tomáš
Pelán 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.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce z 23.04.2014.
Projednání rozpočtového opatření č. 1, ke dni 30.04.2014.
Projednání nabídky pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku p.č. 167/6 o
výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, k prodeji občanům.
Žádost člena Sboru dobrovolných hasičů Vílanec (dále jen SDH Vílanec) Jana
Vrbky, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec o proplacení částky za pohonné hmoty ve
výši cca 314,-Kč za pokos vzrostlé travní zeleně na fotbalovém hřišti v obci
Vílanec z důvodu přípravy plochy k výcviku hasičů SDH Vílanec.
Projednání zakoupení nového počítače pro Obec Vílanec do kanceláře Obecního
úřadu ve Vílanci.
Projednání složení výběrové komise na výběr firmy k výběrovému řízení na
provedení akce rekonstrukce “Multifunkčního centra“ objektu bývalé Základní
školy v obci Vílanec.
Projednání žádosti Petra Brnického a Ivony Brnické, byt. Jihlava, Jasmínová
553/15, 586 01 Jihlava o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 249/2 v k.ú. Vílanec,
který je v majetku Obce Vílanec – pozemek fotbalového hřiště v obci Vílanec, pro
sportovní aktivity (paintball, střelba z luku a kuše, střelba ze vzduchovky, bunde
running).
Projednání počtu členů zastupitelstva obce, Obce Vílanec, v souvislosti s konáním
voleb do zastupitelstev obcí, pro příští volební období.
Diskuse.

ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 23.04.2014, bylo splněno.
ad. 2) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 1, ke dni 30.04.2014.

ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo prodej pozemku p.č. 167/5 o výměře 33
m2 a neschválilo prodej pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou
v majetku Obce Vílanec, k prodeji občanům.
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a neschválilo
prodej pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce
Vílanec, k prodeji občanům a to z důvodu, že by došlo k případnému omezení a zamezení
přístupu občanů na účelovou komunikaci, umístěnou na pozemku p.č. 1504/2 v k.ú. Vílanec,
v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě zájmu a podání žádosti občanů, na Obec Vílanec, o
pronájem k užívání výše uvedených částí pozemků p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku
p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec, bude
pronájem zastupitelstvem obce projednán a následně budou stanoveny Obcí Vílanec
podmínky, pro případný pronájem, výše uvedených pozemků, s následným sepsáním nájemní
smlouvy k jejich užívání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a neschvaluje
prodej pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. obce Vílanec, v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a neschvaluje
prodej pozemku p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce
Vílanec, k prodeji občanům a to z důvodu, že by došlo k případnému omezení a zamezení
přístupu občanů na účelovou komunikaci, umístěné na pozemku p.č. 1504/2 v k.ú. Vílanec,
v majetku Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo, že v případě zájmu a podání žádosti občanů, na Obec Vílanec, o
pronájem k užívání výše uvedených částí pozemků p.č. 167/5 o výměře 33 m2 a pozemku
p.č. 167/6 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Vílanec, které jsou v majetku Obce Vílanec, bude
pronájem zastupitelstvem obce projednán a následně budou stanoveny Obcí Vílanec
podmínky, pro případný pronájem, výše uvedených pozemků, s následným sepsáním nájemní
smlouvy k jejich užívání.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ad. 4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost člena Sboru dobrovolných hasičů Vílanec (dále
jen SDH Vílanec) Jana Vrbky, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec o proplacení částky ve výši cca
314,-Kč za pohonné hmoty, spotřebované za pokos vzrostlé travní zeleně na fotbalovém hřišti
v obci Vílanec z důvodu přípravy plochy k výcviku hasičů SDH Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo, že uvedená částka ve výši cca 314,-Kč za pohonné hmoty,
spotřebované za pokos vzrostlé travní zeleně na fotbalovém hřišti v obci Vílanec z důvodu
přípravy plochy k výcviku hasičů SDH Vílanec, bude žadateli a členu SDH Vílanec Janu
Vrbkovi, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec, proplacena z finančních prostředků pro činnost
Sboru dobrovolných hasičů Vílanec. Žadatel předloží finanční doklad (paragon) k proplacení
uvedené částky, za vyčerpané pohonné hmoty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že uvedená částka ve výši cca 314,-Kč za pohonné hmoty,
spotřebované za pokos vzrostlé travní zeleně na fotbalovém hřišti v obci Vílanec z důvodu
přípravy plochy k výcviku hasičů SDH Vílanec, bude žadateli a členu SDH Vílanec Janu
Vrbkovi, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec, proplacena z finančních prostředků pro činnost
Sboru dobrovolných hasičů Vílanec. Žadatel předloží finanční doklad (paragon) k proplacení
uvedené částky, za vyčerpané pohonné hmoty.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení nového počítače, pro Obec
Vílanec, do kanceláře Obecního úřadu ve Vílanci, z důvodu obměny starého počítače za nový
a výkonnější počítač, pro činnost Obecního úřadu Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení nového počítače, pro Obec Vílanec, do kanceláře
Obecního úřadu Vílanec, za finanční částku do výše 22.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového počítače, pro Obec Vílanec, do kanceláře
Obecního úřadu ve Vílanci, z důvodu obměny starého počítače za nový a výkonnější počítač,
pro činnost Obecního úřadu Vílanec.
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení nového počítače pro Obec Vílanec, do kanceláře
Obecního úřadu Vílanec, za finanční částku do výše 22.000,-Kč.
Výsledek hla,sování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběrovou komisi, ve složení Ing.
Vítězslav Vičan, Jan Novotný a Marcela Zelená, na výběrové řízení k výběru firmy, na
provedení akce, na rekonstrukci objektu “Multifunkčního centra“, objektu bývalé Základní
školy v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále schválilo náhradníky do výběrové komise, ve složení Lenka
Maršánová, Bohumila Pípová a Mgr. Rudolf Šmíd, k výběru firmy k výběrovému řízení na
provedení akce na rekonstrukci objektu “Multifunkčního centra“, objektu bývalé Základní
školy v obci Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Vítězslav Vičan, Jan Novotný
a Marcela Zelená, na výběrové řízení k výběru firmy, na provedení akce na rekonstrukci
objektu “Multifunkčního centra“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále schválilo náhradníky do výběrové komise, ve složení Lenka
Maršánová, Bohumila Pípová a Mgr. Rudolf Šmíd, k výběrovému řízení k výběru firmy
na provedení akce na rekonstrukci objektu “Multifunkčního centra“, objektu bývalé Základní
školy v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ad. 7) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo dlouhodobý pronájem pozemku p.č.
249/2 v k.ú. Vílanec (pozemek fotbalového hřiště v obci Vílanec), který je v majetku Obce
Vílanec, pro provozování sportovních aktivit (paintball, střelba z luku a kuše, střelba ze
vzduchovky, bunde running atd.), žadatelům Petru Brnickému a Ivoně Brnické, oba byt.
Jihlava, Jasmínová 553/15, 586 01 Jihlava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 249/2 v k.ú. Vílanec,
(pozemek fotbalového hřiště v obci Vílanec), který je v majetku Obce Vílanec, pro
provozování sportovních aktivit (paintball, střelba z luku a kuše, střelba ze vzduchovky,
bunde running), žadatelům Petru Brnickému a Ivoně Brnické, oba byt. Jihlava, Jasmínová
553/15, 586 01 Jihlava.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

ad. 8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva obce, Obce
Vílanec, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, pro příští volební období.
Zastupitelstvo obce schválilo, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, pro příští
volební období, celkem 7 členů zastupitelstva obce, pro Obec Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, pro příští
volební období, celkem 7 členů zastupitelstva obce, pro Obec Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
ad. 9) Diskuse.
Starostka obce Bohumila Pípová informovala zastupitelstvo obce, že organizátor a žadatele
kulturní akce Bc. Libor Škrhák, byt. Jihlava, E. Rošického 7, 586 01 Jihlava, zrušil konání
kulturní akce na hřišti v obci Vílanec na pozemku p.č. 249/2 v k.ú. Vílanec, který je
v majetku Obce Vílanec, která se měla uskutečnit a konat v termínu od 04.07.2014 do
05.07.2014 . Konání kulturní akce zrušil žadatel akce Bc. Libor Škrhák na společném jednání
zástupců Obce Vílanec s žadatelem Bc. Libor Škrhákem dne 04.06.2014.
Zastupitel Obce Vílanec pan Jan Novotný informoval zastupitelstvo obce o daru ve výši
2.500,-Kč, od firmy Eurofarms, s.r.o., Jihlava-Heroltice, na nohejbalový turnaj v obci Loučky,
který se uskuteční v měsíci červenci roku 2014.

Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd
Ověřili:

Ing. Vítězslav Vičan
Tomáš Pelán
Jan Novotný

Starostka obce: Bohumila Pípová

.

Dne: 18.06.2014

