
Zasedání  zastupitelstva obce 
 Číslo: 33 
 Datum: 23.07.2014 
 
 

 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila 
Pípová  od  17.00 hodin dne 23.07.2014 a toto zasedání ukončila dne 23.07.2014 v 19.35 
hodin. 
   
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan 
Novotný, Tomáš Pelán, Marcela Zelená. 
Nepřítomni: 0 
Omluveni: 0 
Hosté: František Zelený, Ing. Miroslav Kothbauer. 
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Marcela Zelená,  Tomáš Pelán a 
Lenka Maršánová. 
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 10.06.2014. 
2. Projednání zrušení žádosti o pořízení změny č. 1 v Územním plánu Vílanec 

s datem podání žádosti o pořízení změny ze dne 19.06.2013, pod č.j.:158/13/BPi, 
podanou Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec na Magistrát 
města Jihlavy, Odbor územního plánování, Masarykovo nám. 97/l, 586 01 Jihlava.  

3. Projednání, na základě ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny 
číslo 1 Územního plánu Vílanec. 
Projednání, na základě ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. - úhradu 
nákladů spojených s pořízením změny číslo 1 Územního plánu Vílanec. 
Projednání určení svého zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při 
pořízení změny číslo 1 Územního plánu Vílanec.  

4. Seznámení Zastupitelstva obce Vílanec, starostkou obce Bohumilou Pípovou,  o 
udělení „Plné moci“ pro pana Ing. Miroslava Kothbauera, byt. Brtnice, Zahradní 
208, 588 32 Brtnice, v záležitosti změny č. 1 Územního plánu Vílanec, ve věci 
celého procesu pořizování, projednávání a schvalování územně plánovací 
dokumentace pro Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 

5. Projednání přijmutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích v souladu se 
„Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“ od Kraje Vysočina, Jihlava, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve výši 13.500,-Kč pro Obec Vílanec, IČ:00543772, 
Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 

6. Projednání rozpočtového opatření č. 2, ke dni 30.06.2014. 



7. Projednání žádosti pana Josefa Hládka, byt. Vílanec č.p. 63 o pronájem části 
pozemku p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce 
Vílanec. 

8. Projednání Žádosti o poskytnutí informací nutných k posouzení vydat nemovitosti 
podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církevními a 
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi), zaslaná Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:01312774 k pozemkům p.č. KN 43, KN st. 
77/2, PK 261, PK 262, PK 290, PK 291, PK 292, PK 293, PK 403/1, PK 424/1, PK 
603, KN 603/3, PK 604, KN 606/1, PK 619, PK 621, KN 633/4, KN 633/7, KN 
633/13, KN 661, PK 662, PK 664, PK 1084, KN 1105, PK 1106, PK 1107, PK 
1191, PK 1192, PK 1228, KN 1239/3, PK 1242, PK 1269, PK 1271, KN 1284/1, 
PK 1284/1 v k.ú. 781851 - Vílanec, adresovanou na Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 
35 Vílanec. 

9. Projednání žádosti Jaroslava Zeleného, za fotbalové družstvo v malé kopané VK 
Vílanec, o finanční příspěvek ve výši 3.500,-Kč na startovné na podzimní část 
sezony pro družstvo malé kopané s názvem VK Vílanec, které je z větší části 
složeno z hráčů z obce Vílanec a Loučky. 

10. Projednání podání žádosti Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec 
o finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s. 
(dále MAS Třešťsko). 

11. Seznámení Zastupitelstva obce Vílanec, starostkou obce Bohumilou Pípovou, o 
výsledku výběrového řízení na provedení akce rekonstrukce “Multifunkčního 
centra“ – konkrétněji na provedení akce s názvem “Rekonstrukce topné soustavy a 
zdroje tepla v budově č.p. 42 v k.ú. Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci 
Vílanec. 

12. Projednání uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 
35 Vílanec a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ:25733591, 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o zřízení věcného břemene č. :JI-
014130009173/00l (dále jen „Smlouva“) na realizovanou soustavu - stavbu pod 
názvem „Vílanec, Sommer, kab. přípojka NN“ na pozemku p.č. 176/9 v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 

13. Diskuse. 
 

ad. 1)  Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 10.06.2014, bylo splněno. 
ad. 2)  Zastupitelstvo projednalo a schválilo zrušení (vzetí zpět) žádosti o pořízení změny č. 1 
v Územním plánu Vílanec s datem podání žádosti ze dne 19.06.2013, pod č.j.:158/13/BPi, 
podanou Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec na Magistrát města Jihlavy, 
Odbor územního plánování, Masarykovo nám. 97/l, 586 01 Jihlava, a to na základě zjištění 
technických důvodů. Zároveň bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o zpětném vzetí a 
vrácení všech příloh, které byly k žádosti doplněny a přiloženy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení (vzetí zpět) žádosti o pořízení změny č. 1 v Územním 
plánu Vílanec s datem podání žádosti ze dne 19.06.2013, pod č.j.:158/13/BPi, včetně 
zpětného vzetí a vrácení všech příloh, které byly k žádosti doplněny a přiloženy. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno.  
 



ad. 3)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, na základě ustanovení § 44 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
pořízení změny číslo 1 Územního plánu Vílanec. 
Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo určení svého zastupitele, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny číslo 1 Územního plánu Vílanec. 
Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a určilo (schválilo) svého zastupitele a zástupce a to 
starostku Obce Vílanec Bohumilu Pípovou. 
Zastupitelstvem obce Vílanec bylo na uvedeném zasedání zastupitelstva obce  odloženo 
projednání a rozhodnutí o úhradě nákladů spojených s pořízením změny číslo 1 Územního 
plánu Vílanec, na základě ustanovení § 45 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb.  
O úhradě nákladů ve spojitosti s pořízením změny číslo 1 Územního plánu Vílanec, na 
základě ustanovení § 45 odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., bude Zastupitelstvo obce Vílanec 
rozhodovat na dalších zasedáních zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje na základě ustanovení § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny číslo 
1 Územního plánu Vílanec. 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje určení svého zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem při pořízení změny číslo 1 Územního plánu Vílanec. Zastupitelstvo obce 
Vílanec určilo (schvaluje) svého zastupitele a zástupce a to starostku Obce Vílanec Bohumilu 
Pípovou. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
ad. 4)  Starostka Obce Vílanec Bohumila Pípová seznámila Zastupitelstvo obce Vílanec o 
udělení „Plné moci“ pro pana Ing. Miroslava Kothbauera, byt. Brtnice, Zahradní 208, 588 32 
Brtnice, kterému uděluje zmocnění starostka Obce Vílanec Bohumila Pípová v záležitosti 
změny č. 1 Územního plánu Vílanec, ve věci celého procesu pořizování, projednávání a 
schvalování územně plánovací dokumentace pro Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 
35 Vílanec. 
S panem Ing. Miroslavem Kothbauerem byt. Brtnice, Zahradní 208, 588 32 Brtnice uzavře 
starostka obce Vílanec „Dohodu o provedení práce“ na výše uvedenou činnost. 
 
ad. 5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijmutí finančního příspěvku na 
hospodaření v lesích v souladu se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“ od Kraje Vysočina, 
Jihlava, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ve výši 13.500,-Kč pro Obec Vílanec, IČ:00543772, 
Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijmutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích v souladu 
se „Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020“ od Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, 587 
33 Jihlava ve výši 13.500,-Kč pro Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 2, ke dni 30.06.2014. 
 
ad. 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Josefa Hládka, byt. Vílanec č.p. 
63 o pronájem části pozemku p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. Vílanec, kdy 



žádá o pronájem celkem o cca 60 m2 pozemku z výše uvedených pozemků p.č. 167/5 a části 
pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 
Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, 
vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, o pronájem celkem cca 60 m2 pozemku z výše 
uvedených pozemků p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. Vílanec, v majetku 
Obce Vílanec panu  Josefu Hládkovi, byt. Vílanec č.p. 63, 588 35 Vílanec za částku ve výši 
100,-Kč za rok. Zastupitelstvo obce dále schválilo, že s panem  Josefem Hládkem, byt. 
Vílanec č.p. 63, 588 35 Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec sepíše 
nájemní smlouvu na pronájem výše uvedených částí pozemků a to s počátkem pronájmu od 
01.08.2014.  
Zastupitelstvo obce dále schválilo, že ve smlouvě bude uvedena doba pronájmu neurčitá, na 
pronájem výše uvedených částí pozemků s výpovědní lhůtou 3 měsíců, bez udání důvodu 
výpovědi.  Ve smlouvě o pronájmu výše uvedených částí pozemků budou dále uvedeny další 
podmínky pronájmu. Po ukončení nájmu bude pozemek pronajímatelem předán Obci Vílanec 
a bude vyklizen. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, 
vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, tedy schvaluje pronájem celkem cca 60 m2 
pozemku z výše uvedených pozemků p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec, panu  Josefu Hládkovi, byt. Vílanec č.p. 63, 588 35 Vílanec 
za částku ve výši 100,-Kč za rok.  
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že s panem  Josefem Hládkem, byt. Vílanec č.p. 63, 588 
35, Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec, sepíše nájemní smlouvu o 
pronájmu výše uvedených částí pozemků p.č. 167/5 a části pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec, o celkové pronajímané výměře cca 60 m2 a to s počátkem 
pronájmu od 01.08.2014.  
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že ve smlouvě bude uvedena doba pronájmu  neurčitá, na 
pronájem  výše uvedených částí pozemků, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, bez udání důvodu 
výpovědi.  Ve smlouvě o pronájmu, výše uvedených částí pozemků p.č. 167/5 a části 
pozemku p.č. 167/6, vše v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec, budou dále uvedeny další 
podmínky pronájmu. Po ukončení nájmu bude pozemek pronajímatelem předán Obci Vílanec 
a bude vyklizen. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
  
ad. 8) Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o poskytnutí informací nutných k posouzení 
vydat nemovitosti podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církevními a 
náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi), zaslaná Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov, IČ:01312774 k pozemkům p.č. KN 43, KN st. 77/2, PK 261, PK 262, PK 290, PK 
291, PK 292, PK 293, PK 403/1, PK 424/1, PK 603, KN 603/3, PK 604, KN 606/1, PK 619, 
PK 621, KN 633/4, KN 633/7, KN 633/13, KN 661, PK 662, PK 664, PK 1084, KN 1105, PK 
1106, PK 1107, PK 1191, PK 1192, PK 1228, KN 1239/3, PK 1242, PK 1269, PK 1271, KN 
1284/1, PK 1284/1 v k.ú. 781851 - Vílanec, adresovanou na Obec Vílanec, Vílanec 45, 588 
35 Vílanec. 
Starostka Obce Vílanec Bohumila Pípová seznámila Zastupitelstvo obce Vílanec s tím, že 
žádost bude vyplněna, dle zaslaných požadavků žadatele a  následně zaslána zpět žadateli. 
Starostka obce Bohumila Pípová dále seznámila Zastupitelstvo obce Vílanec s tím, že 
stavební pozemek KN st. 77/2 v k.ú. Vílanec je zapsán jako zastavěná plocha a proto nebude 
udělen souhlas k jeho vydání. Starostka Obce Vílanec Bohumila Pípová dále Zastupitelstvo 



obce Vílanec seznámila s tím, že k ostatním pozemkům bude vydáno stanovisko 
k případnému vydání pozemků.  
 
ad.  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost Jaroslava Zeleného za fotbalové 
družstvo v malé kopané VK Vílanec o finanční příspěvek ve výši 3.500,-Kč na startovné na 
podzimní část sezony pro družstvo malé kopané s názvem VK Vlanec, které je z větší části 
složeno z hráčů z obce Vílanec a Loučky. Žadatel uvedl, že mužstvo VK Vílanec postoupilo 
do vyšší soutěže v malé kopané.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek ve výši 3.500,-Kč na startovné na 
podzimní část sezony pro družstvo malé kopané s názvem VK Vlanec, které je z větší části 
složeno z hráčů z obce Vílanec a Loučky. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
ad. 10) Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo podání žádosti o finanční 
příspěvek ve výši 2.000,-Kč, pro Sbor dobrovolných hasičů Vílanec, na Místní akční skupinu 
Třešťsko, o.p.s., (dále jen MAS Třešťsko), na zakoupení pohárů a medailí účastníkům soutěže 
s názvem soutěže o „Pohár starostky obce“,  která se uskuteční dne 13.09.2014, a která je 
pořádána Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na finanční částku 
ve výši 2.000,-Kč, na Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s., (dále jen MAS Třešťsko), na 
zakoupení pohárů a medailí účastníkům soutěže s názvem soutěže o „Pohár starostky obce“,  
která se uskuteční dne 13.09.2014, a která je pořádána Sborem dobrovolných hasičů Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
ad.  11)  Starostka Obce Vílanec Bohumila Pípová seznámila Zastupitelstvo obce Vílanec o 
výběru a výsledku výběrového řízení na provedení akce rekonstrukce “Multifunkčního 
centra“ - konkrétněji na provedení akce s názvem “Rekonstrukce topné soustavy a zdroje 
tepla v budově č.p. 42 v k.ú. Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec.  
Starostka obce Bohumila Pípová Zastupitelstvu obce Vílanec sdělila, že výběrová komise ve 
složení Ing. Vítězslav Vičan, Jan Novotný a Marcela Zelená vybrala ve výběrovém řízení, na 
provedení akce rekonstrukce “Multifunkčního centra“ - konkrétněji na provedení akce 
s názvem “Rekonstrukce topné soustavy a zdroje tepla v budově č.p. 42 v k.ú. Vílanec“, 
objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec, firmu Stavotop Navrátil, s.r.o., IČ:29279844, 
Bezručova 1591/10, 586 01 Jihlava s cenovou nabídkou ve výši 471687,61,-Kč. 
Výběrového řízení se dále zúčastnila firma Vladimír Dušek, INSTALO-TOPENÁŘSTVÍ-
KLEMPÍŘSTVÍ, IČ:44496931, Jihlava, Na Dolech 8, 586 91 Jihlava s cenovou nabídkou ve 
výši 475625,47,-Kč a dále firma Miroslav Přibyl, IČ:12429651,  Jihlava, Brněnská 11, 586 01 
Jihlava s cenovou nabídkou ve výši 485699,22,-Kč.  
 
ad. 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, 
IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a společností E.ON Distribuce, a.s., České 
Budějovice, IČ:25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o zřízení 
věcného břemene č. :JI-014130009173/00l (dále jen „Smlouva“) na realizovanou soustavu - 
stavbu pod názvem „Vílanec, Sommer, kab. přípojka NN“ na pozemku p.č. 176/9 v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 
 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 
45, 588 35 Vílanec a společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, IČ:25733591, F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o zřízení věcného břemene č. :JI-
014130009173/00l (dále jen „Smlouva“) na realizovanou soustavu - stavbu pod názvem 
„Vílanec, Sommer, kab. přípojka NN“ na pozemku p.č. 176/9 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce 
Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
ad. 13) Diskuse. 
 
 
 Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd                                                 Dne: 30.07.2014 
 
Ověřili:      Marcela Zelená 
                        Tomáš Pelán 
                        Lenka Maršánová     
        
Starostka obce: Bohumila Pípová 


	_GoBack

