Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 35
Datum: 09.09.2014
Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od 16.30 hodin dne 09.09.2014 a toto zasedání ukončila dne 09.09.2014 v 18.00 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: Lenka Maršánová, Jan Novotný
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 20.08.2014.
2. Projednání schválení firmy a projednání podpisu smlouvy se schválenou firmou
k provedení stavebních prací na akci s názvem akce „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.
3. Projednání dodatečného zvýšení finančního příspěvku na odměny, cukrovinky a
občerstvení pro děti, na zábavní a sportovní odpolední akci k ukončení prázdnin na
nohejbalovém hřišti v obci Loučky, která se uskutečnila dne 30.08.2014.
4. Projednání opětovné možnosti realizace nabídky firmy DOSIP Servis, s.r.o.,
Krahulov 37, 67521 Okříšky, IČ:27720713 k realizaci instalace „Inteligentního
dynamického zpomalovacího semaforu“ v obci Vílanec.
5. Projednání rozpočtového opatření č. 4, ke dni 31.08.2014.
6. Projednání zadání koordinátora dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále
jen BOZP) k provedení stavebních prací na akci s názvem akce „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, spočívající v zabezpečení dozoru bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen BOZP), dle projektové dokumentace, vypracované
firmou ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.
7. Projednání zakoupení informační tabule k informování občanů Obce Vílanec, která
bude umístěna na hřbitově v obci Vílanec.
8. Projednání zhotovení a zakoupení pamětní tabule k zateplení budovy z dotace
z Operačního programu životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR,
Praha, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha z Ministerstva životního prostředí Praha
na akci “Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“ -

zateplení objektu budovy bývalé Základní školy v obci Vílanec, umístěné na
pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
9. Projednání finanční odměny pro pana Petra Dufka, byt. Loučky č.p. E 103, 588 33
Stonařov, který vykonává práci na „Dohodu o provedení práce“ v roce 2014, pro
Obec Vílanec.
10. Projednání možnosti přistavení kontejnerů na bio odpady, pro občany Obce
Vílanec.
11. Projednání žádosti, Sboru dobrovolných hasičů Vílanec, o poskytnutí finančního
příspěvku, pro Sbor dobrovolných hasičů Vílanec, na zakoupení pohárů, medailí,
občerstvení a pronájem chemického WC, na zajištění a uskutečnění požární
soutěže s názvem soutěže o „Pohár starostky obce“, která se uskuteční v obci
Vílanec dne 13.09.2014, která je pořádána Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.
12. Diskuse.
ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 20.08.2014, bylo splněno.
ad. 2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo firmu Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.,
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 s celkovou nabídkou ve výši 6.885.523,00,Kč s DPH k provedení stavebních prácí na akci s názvem akce „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.
Zastupitelstvo obce Vílanec dále schvaluje podpis smlouvy se schválenou firmou Pozemní
stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 a Obcí Vílanec,
IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec k provedení stavebních prácí na akci s názvem
akce „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.
Stavební firmu Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava,
IČ:18198074, vybrala ve výběrovém řízení, dne 28.08.2014, výběrová komise.
Výběrového řízení se dne 28.8.2014 dále zúčastnila firma STANER CZ, s.r.o., IČ:29283531,
Telč, Květinová 390, 588 56 Telč s cenovou nabídkou ve výši 7.015.754,-00,-Kč s DPH,
firma MG-REAL, s.r.o., IČ:26909618, Jihlava, Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava s cenovou
nabídkou ve výši 7.902.472,31,-Kč s DPH, firma Vlastimil Zelený, s.r.o., IČ:10121765,
Brtnice, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice s cenovou nabídkou ve výši 7.695.383,40,-Kč
s DPH a firma K-STAV Třebíč, s.r.o., IČ:28270452, Okříšky, Cihelna 433, 675 21 Okříšky
s cenovou nabídkou ve výši 7.227.385,00,-Kč s DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a,
586 01 Jihlava, IČ:18198074 s celkovou nabídkou ve výši 6.885.523,00,-Kč s DPH
k provedení stavebních prácí na akci s názvem akce „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.
Zastupitelstvo obce Vílanec dále schvaluje podpis smlouvy se schválenou firmou Pozemní
stavby Jihlava, spol. s r.o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava, IČ:18198074 a Obcí Vílanec,
IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec k provedení stavebních prácí na akci s názvem
akce „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.
Pro – 5. Proti – nikdo. Zdrželi se - 2.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení částky o 122,- Kč z původně
schválené finanční částky 1.000,-Kč na odměny, cukrovinky a občerstvení pro děti, na
zábavní a sportovní odpolední akci k ukončení prázdnin na nohejbalovém hřišti v obci
Loučky, která se uskutečnila dne 30.08.2014. Finanční částka 1.000,-Kč byla schválena již na
Zasedání zastupitelstva obce č. 34 , konané dne 20.08.2014, Usnesením č. 10.
Zastupitelstvo obce Vílanec schválilo navýšení částky o 122,-Kč na celkovou částku ve výši
1.122,-Kč na zakoupení odměn, cukrovinek a občerstvení pro děti, na zábavní a sportovní
odpolední akci k ukončení prázdnin na nohejbalovém hřišti v obci Loučky, která se
uskutečnila dne 30.08.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení částky o 122,-Kč z původně schválené finanční částky
1.000,-Kč na odměny, cukrovinky a občerstvení pro děti, na zábavní a sportovní odpolední
akci k ukončení prázdnin na nohejbalovém hřišti v obci Loučky, která se uskutečnila dne
30.08.2014. Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje celkovou částku ve výši 1.122,-Kč na
zakoupení odměn, cukrovinek a občerstvení pro děti, na zábavní a sportovní odpolední akci
k ukončení prázdnin na nohejbalovém hřišti v obci Loučky, která se uskutečnila dne
30.08.2014.
Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ad. 4) Zastupitelstvo obce projednalo dne 20.03.2014 na Zasedání zastupitelstva obce č. 30
nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o., Krahulov 37, 67521 Okříšky, IČ:27720713 k realizaci
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
s tím, že v případě, že pokud nebude přiznán finanční příspěvek na realizaci výše uvedené
akce, akce nebude realizována.
Zastupitelstvo obce Vílanec podalo žádost k získání finančního příspěvku až do výše 50 %
z cenové nabídky na realizaci výše uvedeného projektu na Kraj Vysočina, Fond Vysočina,
kdy finanční příspěvek, od Kraje Vysočina, Fondu Vysočina, Obci Vílanec, nebyl schválen.
Zastupitelstvo obce opětovně návrh firmy DOSIP Servis, s.r.o., Krahulov 37, 67521 Okříšky,
IČ:27720713 k realizaci instalace „Inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu“
v obci Vílanec projednalo a schválilo, že na základě nepřidělení finanční dotace, nebude
projekt „Inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu“ v obci Vílanec realizovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku firmy DOSIP Servis, s.r.o., Krahulov 37, 67521
Okříšky, IČ:27720713 k realizaci a instalaci „Inteligentního dynamického zpomalovacího
semaforu“ v obci Vílanec z důvodu nepřidělení finanční dotace od Kraje Vysočina, Fondu
Vysočina, na realizaci výše uvedené akce „Inteligentního dynamického zpomalovacího
semaforu“ v obci Vílanec .
Zastupitelstvo obce schvaluje zaplatit již vypracovaný projekt „Inteligentního dynamického
zpomalovacího semaforu“ v obci Vílanec, za již vyhotovenou projektovou dokumentaci
k výše uvedenému projektu instalace „Inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu“
v obci Vílanec, ve výši kolem cca 5.500,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 4, ke dni 31.08.2014.
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání koordinátora dozoru bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) k provedení stavebních prací na akci s názvem
akce „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, spočívající v zabezpečení dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen BOZP), dle projektové dokumentace, vypracované firmou ATD Jihlava, s.r.o., Čížov
72, 586 01 Jihlava.
Zastupitelstvo obce schválilo paní Jolanu Mokošovou, Technicko-organizační služby v oboru
BOZP a PO, byt. Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 k zadání koordinátora dozoru
BOZP k provedení stavebních prací na akci s názvem akce „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, spočívající
v zabezpečení dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), dle projektové
dokumentace, vypracované firmou ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, cenovou nabídku, za provedení koordinátora dozoru od
paní Jolany Mokošové, Technicko-organizační služby v oboru BOZP a PO, byt. Vílanec 50,
588 35 Vílanec, IČ:49403681 v částce ve výši 10.980,-Kč bez DPH k provedení dozoru u
stavebních prací na akci s názvem akce „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.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45,
588 35 Vílanec a Jolanu Mokošovou, Technicko-organizační služby v oboru BOZP a PO, byt.
Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 k zadání koordinátora dozoru BOZP k provedení
stavebních prací na akci s názvem akce „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, spočívající v zabezpečení dozoru
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), dle projektové dokumentace,
vypracované firmou ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Jolanu Mokošovou, Technicko-organizační služby v oboru
BOZP a PO, byt. Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 k zadání jako koordinátora
dozoru BOZP k provedení stavebních prací na akci s názvem akce „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, spočívající
v zabezpečení dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), dle projektové
dokumentace, vypracované firmou ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, cenovou nabídku, za provedení koordinátora dozoru od
paní Jolany Mokošové, Technicko-organizační služby v oboru BOZP a PO, byt. Vílanec 50,
588 35 Vílanec, IČ:49403681 v částce ve výši 10.980,-Kč bez DPH, k provedení dozoru u
stavebních prací na akci s názvem akce „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. Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření smlouvy mezi Obcí Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec a Jolanou
Mokošovou, Technicko-organizační služby v oboru BOZP a PO, byt. Vílanec 50, 588 35
Vílanec, IČ:49403681 k zadání koordinátora dozoru BOZP k provedení stavebních prací na
akci s názvem akce „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, spočívající v zabezpečení dozoru bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), dle projektové dokumentace, vypracované firmou
ATD Jihlava, s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava.
Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ad. 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zakoupení informační tabule k informování
občanů Obce Vílanec, která bude umístěna na hřbitově v obci Vílanec. Informační tabule
bude na hřbitově v obci Vílanec informovat občany o náhrobních kamenech z období 16. až
18. století nalezených v obci Vílanec a informovat o další historii související s obcí Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení informační tabule k informování občanů Obce
Vílanec, která bude umístěna na hřbitově v obci Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro – 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
ad. 8) Starostka obce informovala Zastupitelstvo obce Vílanec o nutnosti zadání zhotovení a
zakoupení pamětní tabule k provedenému zateplení budovy z Operačního programu životního
prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, Praha, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
z Ministerstva životního prostředí Praha na akci “Snížení energetické náročnosti objektu
víceúčelové budovy Vílanec“ - zateplení objektu budovy bývalé Základní školy v obci
Vílanec, umístěné na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání k zhotovení a zakoupení pamětní tabule
k provedenému zateplení budovy v obci Vílanec z dotace z Operačního programu životního
prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, Praha, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
z Ministerstva životního prostředí Praha na akci “Snížení energetické náročnosti objektu
víceúčelové budovy Vílanec“ - zateplení objektu budovy bývalé Základní školy v obci
Vílanec, umístěné na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
Starostka obce Bohumila Pípová informovala zastupitelstvo obce, že uvedená pamětní tabule
s názvem dotačního programu k akci “Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové
budovy Vílanec“ - zateplení objektu budovy bývalé Základní školy v obci Vílanec, umístěné
na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec, bude umístěna na uvedené budově bývalé Základní školy
v obci Vílanec, umístěné na pozemku p.č. 42 v k.ú. Vílanec.
ad. 9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo udělení finanční odměny pro pana Petra
Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov, který vykonává práci na „Dohodu o provedení
práce“, v roce 2014, pro Obec Vílanec, v období od měsíce května roku 2014 až měsíce září
2014.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč hrubého, pro pana Petra
Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov, za využívání pracovního stroje (čtyřkolky) a
vozíku za pracovní stroj k odvozu materiálu, v majetku pana Petra Dufka, ve prospěch prací,
pro Obec Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu ve výši 3.000,-Kč hrubého, pro pana Petra
Dufka, byt. Loučky 103 E, 588 33 Stonařov, za využívání pracovního stroje (čtyřkolky) a
vozíku za pracovní stroj k odvozu materiálu, v majetku pana Petra Dufka, ve prospěch prací,
pro Obec Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

ad. 10) Zastupitelstvo obce projednalo možnost objednání a přistavení kontejnerů na bio
odpad, pro občany Obce Vílanec. Zastupitelstvo obce projednalo uvedenou možnost
objednání kontejnerů na bio odpady s tím, že bude oslovena firma Služby města Jihlavy, s.r.o.
Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava s dotazem k podmínkám objednání a přistavení kontejnerů
na bio odpady a cenovou nabídkou na přistavení uvedených kontejnerů na bio odpad, pro
občany Obce Vílanec.
ad. 11) Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo finanční částku do výše 7.000,-Kč,
pro Sbor dobrovolných hasičů Vílanec na zakoupení pohárů, medailí, občerstvení a pronájem
chemického WC, na zajištění a uskutečnění požární soutěže s názvem soutěže o „Pohár
starostky obce“, která se uskuteční v obci Vílanec dne 13.09.2014, a která je pořádána
Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že zástupce žadatele Sboru dobrovolných hasičů Vílanec
doloží, po zakoupení pohárů, medailí, občerstvení a pronájmu chemického WC, účetní
doklady nebo fakturu, kterou doloží na Obec Vílanec k vyúčtování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje finanční částku do výše 7.000,-Kč, pro Sbor
dobrovolných hasičů Vílanec na zakoupení pohárů, medailí, občerstvení a pronájem
chemického WC, na zajištění a uskutečnění požární soutěže s názvem soutěže o „Pohár
starostky obce“, která se uskuteční v obci Vílanec dne 13.09.2014 a která je pořádána
Sborem dobrovolných hasičů Vílanec.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje, že zástupce žadatele Sboru dobrovolných hasičů Vílanec
doloží, po zakoupení pohárů, medailí, občerstvení a pronájem chemického WC, účetní
doklady nebo fakturu, kterou doloží na Obec Vílanec k vyúčtování.
Výsledek hlasování: Pro - 7. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
ad. 12) Diskuse.
Starostka Obce Vílanec, Bohumila Pípová, informovala Zastupitelstvo obce Vílanec o
pořízení změny číslo 1 Územního plánu Vílanec (dále jen pořízení změny číslo 1 ÚP Vílanec)
a pozemcích a žadatelích, kteří o změnu v ÚP Vílanec požádali.
Starostka Obce Vílanec, Bohumila Pípová, informovala Zastupitelstvo obce Vílanec o sběru
nebezpečného odpadu, pro občany Obce Vílanec, v roce 2014. Termín svozu nebezpečného
odpadu bude pro občany Obce Vílanec upřesněn a následně občanům oznámen.

Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd

Ověřili:

Lenka Maršánová
Jan Novotný
Ing Vítězslav Vičan

Starostka obce: Bohumila Pípová

Dne: 11.09.2014

