
Zasedání  zastupitelstva obce 
 Číslo: 34 
 Datum: 20.08.2014 
 
 

 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová  
od  17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne 20.08.2014 v 20.45 hodin. 
   
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová,  
Tomáš Pelán, Marcela Zelená. 
Nepřítomni: Jan Novotný 
Omluveni: 0 
Hosté: 0 
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Marcela Zelená,  Tomáš Pelán a 
Ing. Vítězslav Vičan. 
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 23.07.2014. 
2. Projednání žádosti pana Štefana Sommera, byt. Vílanec 11, 588 35 Vílanec o 

odkoupení pozemku p.č. 185/39 o výměře 762 m2 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce 
Vílanec. 

3. 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-
014330029235/00l (dále jen „Smlouva“) na realizovanou soustavu - stavbu pod 
názvem „Loučky, přípojka NN, tenisový kurt“ na pozemku p.č. 1394/24 v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 

4. Projednání rozpočtového opatření č. 3, ke dni 31.07.2014. 
5. Projednání a stanovení počtu členů volební komise a stanovení zapisovatele  na 

volby do zastupitelstev obcí 2014, konané v České republice v roce 2014, ve dnech 
10. října 2014 až 11. října 2014. 

6. Projednání dokončení stavebních prací na akci s názvem „Rekonstrukce centra pro 
občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. 
Vílanec“, budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy 
v obci Vílanec.  

7. Projednání složení výběrové komise na výběr firmy k výběrovému řízení, k výběru 
firmy na stavební práce na akci s názvem „Rekonstrukce centra pro občanské 
vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, 
budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec.  

8. Projednání uzavření smlouvy „Smlouvy příkazní“ uzavřenou podle § 2430 a násl. 
z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zabezpečení kompletní inženýrské 
činnosti při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby „Rekonstrukce centra pro 



občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. 
Vílanec“ – dokončovací práce, budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém objektu  
Základní školy v obci Vílanec, mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 
35 Vílanec a  panem Ing. Jan  Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717 a 
inženýrské činnosti obsahující zadání veřejné zakázky a výkon technického dozoru 
investora, dle projektové dokumentace, vypracované firmou ADT Jihlava, s.r.o., 
Čížov 72, 586 01 Jihlava a projednání  ceny prací  na zadání veřejné zakázky, 
včetně úpravy zadávací dokumentace a cenu za provedení technického dozoru 
investora.   

9. Projednání přijmutí finančního příspěvku ve výši 173.155,-Kč na akci 
rekonstrukce Multifunkčního centra – Rekonstrukce centra pro obč. vybavení a 
volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec, konkrétněji na 
provedení akce s názvem “Rekonstrukce topné soustavy a zdroje tepla v budově 
č.p. 43 v k.ú. Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec, od 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha,  pro Obec Vílanec, IČ:00543772, 
Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 

10. Projednání uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – Program obnovy venkova 
Vysočina mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a Krajem 
Vysočina, IČ:70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na realizaci akce „Úprava 
veřejné plochy a obnovy zeleně v obci Vílanec“  s poskytnutím dotace ve výši 
106.000,-Kč. 

11. Projednání žádosti paní Ivety Vrbkové, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec o 
zakoupení materiálu na zhotovení přepravního vozíku pro Sbor dobrovolných 
hasičů Vílanec (dále jen SDH Vílanec) na manipulaci s hasičskou stříkačkou PS 
15. 

12. Projednání žádosti pana Jaroslava Zeleného, byt. Vílanec (za nohejbalový spolek) 
o finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na odměny, cukrovinky a občerstvení pro 
děti na pořádání zábavní a sportovní odpolední akce na nohejbalovém hřišti v obci 
Loučky, pořádanou na ukončení prázdnin, dne 30.08.2014. 

13. Diskuse. 
  
 

ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 23.07.2014, bylo splněno. 
 
ad. 2) Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo žádost pana Štefana Sommera, byt. 
Vílanec 11, 588 35 Vílanec o zájmu odkoupit pozemek p.č. 185/39  o výměře 762 m2 v k.ú. 
Vílanec, který je v majetku Obce Vílanec. 
Zastupitelstvo obce Vílanec neschválilo prodej pozemku p.č. 185/39  o výměře 762 m2 v k.ú. 
Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p.č. 185/39  o výměře 762 m2, vše v k.ú. 
Vílanec v majetku Obce Vílanec. 
Pro – 6. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo.  
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
ad. 3) 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, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 02.07.2018 společností E.ON, Česká republika, s.r.o., IČ:25733591, 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o zřízení věcného břemene č. :JI-



014330029235/00l (dále jen „Smlouva“) na realizovanou soustavu - stavbu pod názvem 
„Loučky, přípojka NN, tenisový kurt“ na pozemku p.č. 1394/24 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, zastoupená na základě plné moci ze dne 
02.07.2018 společností E.ON, Česká republika, s.r.o., IČ:25733591, F.A. Gerstnera 2151/6, 
370 49 České Budějovice o zřízení věcného břemene č. :JI-014330029235/00l (dále jen 
„Smlouva“) na realizovanou soustavu - stavbu pod názvem „Loučky, přípojka NN, tenisový 
kurt“ na pozemku p.č. 1394/24 v k.ú. Vílanec, v majetku Obce Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 6 Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
ad. 4)  Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 3, ke dni 31.07.2014. 
 
ad. 5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo - stanovilo počet členů do volební komise a 
stanovilo zapisovatele  na volby do zastupitelstev obcí, konané v České republice v roce 2014, 
ve dnech 10.10.2014 až 11.10.2014.  
Zastupitelstvo obce schválilo 3+1 člena (3 členy a 1 zapisovatele) do volební komise do voleb 
do zastupitelstev obcí, konané v České republice v roce 2014, ve dnech 10.10.2014 až 
11.10.2014. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku na volby do zastupitelstev obcí, konané v České 
republice v roce 2014, ve dnech 10.10.2014 až 11.10.2014 paní Ing. Lenku Šmídovou, byt. 
Vílanec č.p. 66, 588 35 Vílanec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje 3+1 člena (3 členy a 1 zapisovatele) do volební komise do 
voleb do zastupitelstev obcí, konané v České republice v roce 2014, ve dnech 10.10.2014 až 
11.10.2014. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku na volby do zastupitelstev obcí, konané v České 
republice v roce 2014, ve dnech 10.10.2014 až 11.10.2014 paní Ing. Lenku Šmídovou, byt. 
Vílanec č.p. 66, 588 35 Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro – 6. Proti – nikdo. Zdrželi se  - nikdo. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dokončení stavebních prací na akci  
„Rekonstrukce centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec 
p.č. 42 k.ú. Vílanec“, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec. Starostka obce 
Bohumila Pípová dále informovala Zastupitelstvo obce Vílanec o výběrovém řízení na akci 
„Rekonstrukce centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec 
p.č. 42 k.ú. Vílanec“, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec, která proběhne dne 
28.08.2014 v 16.00 hodin.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení stavebních prací na akci  „Rekonstrukce centra pro 
občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, na 
bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec.  
Výsledek hlasování: Pro - 5. Proti – nikdo. Zdrželi se – 1. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 



ad. 7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výběrovou komisi, ve složení Ing. Vítězslav 
Vičan, byt. Vílanec 89, Jan Novotný, byt. Vílanec 26, Tomáš Pelán, byt. Vílanec 29, Lenka 
Maršánová, byt. Vílanec 30 a Ing. Lenka Šmídová, byt. Vílanec 66 na výběrové řízení 
k výběru firmy na stavební práce na „Rekonstrukce centra pro občanské vybavení a 
volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, budovy č.p. 42 v k.ú. 
Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec. 
Zastupitelstvo obce dále schválilo náhradníky do výběrové komise, ve složení  Lenku 
Dankovou, byt. Loučky 5 a Karla Pípu, byt. Vílanec 100 k výběru firmy k výběrovému řízení 
na provedení akce na stavební práce na „Rekonstrukce centra pro občanské vybavení a 
volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, budovy č.p. 43 v k.ú. 
Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi ve složení Ing. Vítězslav Vičan, byt. Vílanec 
89, Jan Novotný, byt. Vílanec 26, Tomáš Pelán, byt. Vílanec 29, Lenka Maršánová, byt. 
Vílanec 30 a Ing. Lenka Šmídová, byt. Vílanec 66 na výběrové řízení k výběru firmy, na 
stavební práce na „Rekonstrukce centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity 
obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, budovy č.p. 42 v k.ú. Vílanec, na bývalém 
objektu  Základní školy v obci Vílanec. 
Zastupitelstvo obce dále schválilo náhradníky do výběrové komise, ve složení Lenka 
Danková, byt. Loučky 5 a Karel Pípa, byt. Vílanec 100  k výběrovému řízení k výběru firmy 
na stavební práce na „Rekonstrukci centra pro občanské vybavení a volnočasové aktivity 
obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“, budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém 
objektu  Základní školy v obci Vílanec.  
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno.  
 
ad. 8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy „Smlouvy příkazní“ 
uzavřenou podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zabezpečení 
kompletní inženýrské činnosti při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby „Rekonstrukce centra 
pro občanské vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“ – 
dokončovací práce, budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy v obci 
Vílanec, mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a  panem Ing. Jan  
Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717. Inženýrská činnost bude obsahovat zadání 
veřejné zakázky a výkon technického dozoru investora, dle projektové dokumentace, 
vypracované firmou ADT Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.  
Zastupitelstvo obce Vílanec dále schvaluje cenu prací a to cenu na zadání veřejné zakázky, 
včetně úpravy zadávací dokumentace, ve výši 12.000,-Kč a cenu za provedení technického 
dozoru investora ve výši 24.000,-Kč, tedy schvaluje celkovou částku ve výši 36.000,-Kč, 
která je také součástí výše uvedené smlouvy, za výše uvedenou činnost, pro pana Ing. Jan  
Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje uzavření smlouvy „Smlouvy příkazní“ uzavřenou podle 
§ 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zabezpečení kompletní inženýrské 
činnosti při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby „Rekonstrukce centra pro občanské 
vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec“ – dokončovací 
práce, budovy č.p. 43 v k.ú. Vílanec, na bývalém objektu  Základní školy v obci Vílanec, 
mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a  panem Ing. Jan  Prokš, byt. 
Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717. Inženýrská činnost bude obsahovat zadání veřejné 
zakázky a výkon technického dozoru investora, dle projektové dokumentace, vypracované 
firmou ADT Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.  



Zastupitelstvo obce Vílanec dále schvaluje cenu prací a to cenu na zadání veřejné zakázky, 
včetně úpravy zadávací dokumentace, ve výši 12.000,-Kč a cenu za provedení technického 
dozoru investora ve výši 24.000,-Kč, tedy schvaluje celkovou částku ve výši 36.000,-Kč, 
která je také součástí výše uvedené smlouvy, za výše uvedenou činnost, pro pana Ing. Jan  
Prokš, byt. Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČ:46262717. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
ad. 9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijmutí finančního příspěvku ve výši 
173.155,-Kč na akci rekonstrukce Multifunkčního centra – Rekonstrukce centra pro obč. 
vybavení a volnočasové aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec, konkrétněji na 
provedení akce s názvem “Rekonstrukce topné soustavy a zdroje tepla v budově č.p. 43 v k.ú. 
Vílanec“, objektu bývalé Základní školy v obci Vílanec, od Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Praha,  pro Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijmutí finančního příspěvku ve výši 173.155,-Kč na akci 
rekonstrukce Multifunkčního centra – Rekonstrukce centra pro obč. vybavení a volnočasové 
aktivity obyvatel obce Vílanec p.č. 42 k.ú. Vílanec, konkrétněji na provedení akce s názvem 
“Rekonstrukce topné soustavy a zdroje tepla v budově č.p. 43 v k.ú. Vílanec“, objektu bývalé 
Základní školy v obci Vílanec, od Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha,  pro Obec 
Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
ad. 10)  Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace – z Programu obnovy venkova Vysočina, mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 
45, 588 35 Vílanec a Krajem Vysočina, IČ:70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na realizaci 
akce „Úprava veřejné plochy a obnovy zeleně v obci Vílanec“, blíže specifikované v žádosti o 
poskytnutí dotace ze dne 27.01.2014,  s poskytnutím dotace ve výši 106.000,-Kč.  
Zastupitelstvo obce Vílanec zároveň schválilo přijmutí dotace ve výši 106.000,-Kč na 
realizaci akce „Úprava veřejné plochy a obnovy zeleně v obci Vílanec“ .  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace – z Programu obnovy 
venkova Vysočina, mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a Krajem 
Vysočina, IČ:70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na realizaci akce „Úprava veřejné 
plochy a obnovy zeleně v obci Vílanec“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace ze 
dne 27.01.2014, s poskytnutím dotace ve výši 106.000,-Kč.  
Zastupitelstvo obce Vílanec zároveň schválilo přijmutí dotace ve výši 106.000,-Kč na 
realizaci akce „Úprava veřejné plochy a obnovy zeleně v obci Vílanec“ . 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno.  
 
ad. 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost paní Ivety Vrbkové, byt. Vílanec 60, 
588 35 Vílanec o zakoupení materiálu na zhotovení přepravního vozíku pro Sbor 
dobrovolných hasičů Vílanec (dále jen SDH Vílanec) na manipulaci s hasičskou stříkačkou 
PS 15. Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že žadatel doloží po zakoupení materiálu 
potřebného ke zhotovení vozíku účetní doklady nebo fakturu, kterou doloží na Obec Vílanec 
k vyúčtování. 
Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní Ivety Vrbkové, byt. Vílanec 60, 588 35 Vílanec o 
zakoupení materiálu na zhotovení přepravního vozíku pro Sbor dobrovolných hasičů Vílanec 
(dále jen SDH Vílanec) k manipulaci s hasičskou stříkačkou PS 15.  
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že žadatel doloží, po zakoupení materiálu potřebného ke 
zhotovení vozíku, účetní doklady nebo fakturu, kterou doloží na Obec Vílanec k vyúčtování. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 9 bylo schváleno.  
 
ad. 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost pana Jaroslava Zeleného, byt. 
Vílanec (za nohejbalový spolek)  o finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na odměny, 
cukrovinky a občerstvení pro děti na pořádání zábavní a sportovní odpolední akce na 
nohejbalovém hřišti v obci Loučky pořádanou na ukončení prázdnin dne 30.08.2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč na odměny, cukrovinky a 
občerstvení pro děti na pořádání zábavní a sportovní odpolední akce na nohejbalovém hřišti 
v obci Loučky pořádanou na ukončení prázdnin dne 30.08.2014 na základě žádosti pana 
Jaroslava Zeleného, byt. Vílanec (za nohejbalový spolek). 
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že žadatel doloží, po zakoupení odměn, cukrovinek a 
občerstvení účetní doklady nebo fakturu, kterou doloží na Obec Vílanec k vyúčtování. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 10 bylo schváleno.  
 
ad. 13) Diskuse  
Starostka obce Vílanec Bohumila Pípová informovala zastupitelstvo obce o stavu jímky 
(septiku) patřícího k objektu fary v obci Vílanec.  
 
  
Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd                                                 Dne: 21.08.2014 
 
 
Ověřili: Marcela Zelená 
              Tomáš Pelán 
              Ing. Vítězslav Vičan        
        
 
Starostka obce: Bohumila Pípová  
 


	_GoBack

