
Zasedání  zastupitelstva obce 
 Číslo: 36 
 Datum: 23.09.2014 
 

 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová  
od  16.30 hodin dne 23.09.2014 a toto zasedání ukončila dne 23.09.2014 v 18.15 hodin. 
   
Přítomni: Bohumila Pípová, Mgr. Rudolf Šmíd, Ing. Vítězslav Vičan, Lenka Maršánová, Jan 
Novotný, Marcela Zelená. 
Nepřítomni: Tomáš Pelán 
Omluveni: Tomáš Pelán 
Hosté: 0 
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Lenka Maršánová, Ing. 
Vítězslav Vičan a Marcela Zelená. 
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 09.09.2014. 
2. Projednání podpisu smlouvy č. 13150383 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí mezi 
Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova l931/1, 
148 00 Praha 11 (korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), 
IČ:00020729, zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem  a Obcí Vílanec, 
Vílanec č. p. 45. 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená: starostkou Bohumilou 
Pípovou k poskytnutí finanční podpory dotace na výhradní akci s názvem 
:“Snížení energetické náročnosti objektu víceúčelové budovy Vílanec“. 
Projednání schválení přijetí finanční podpory z fondu ve výši 78.537,95,-Kč a 
finanční dotaci ze státního rozpočtu poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o 
poskytnutí dotace ev. Č. EDS/SMVS 115D222003391 v maximální výši 
1.335.145,15,-Kč, celkem tedy finanční podporu a dotaci ve výši 1.413.683,10,-
Kč.  

3. Projednání podpisu „Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP“ s 
koordinátorem dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) paní 
Jolanu Mokošovou,  byt. Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 a Obcí 
Vílanec, Vílanec č. p. 45. 588 35 Vílanec, IČ:00543772 při provádění  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. 

4. 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 2.560,-Kč pro Obec Vílanec, IČ:00543772, 
Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 

5. Projednání výsledků z jednání kontrolního výboru (zápis z 29.04.2014 a zápis 
z 09.09.2014)  a finančního výboru (zápis z 25.07.2014 a zápis z 09.09.2014) Obce 
Vílanec, za rok 2014. 

6. Projednání finančních nákladů na úpravu a vyřešení přítoku povrchové vody 
z prostorů pozemků objektu a okolí fary v obci Vílanec, která vtéká na pozemky, 
v současnosti budovaného parku, v majetku Obce Vílanec, v obci Vílanec.   

7. Projednání opravy a odvodnění živičného povrchu na části pozemní komunikace 
v obci Loučky, na části pozemku p.č. 1394/24, v k. ú. Loučky, který je částečně 
poškozen vyplavováním povrchovou vodou.   

8. Diskuse. 
 
 

ad. 1)  Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 09.09.2014, bylo splněno. 
 
ad. 2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podpis smlouvy č. 13150383 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního 
prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 
l931/1, 148 00 Praha 11 (korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), 
IČ:00020729, zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem  a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 
45. 588 35 Vílanec, IČ:00543772, zastoupená: starostkou Bohumilou Pípovou k poskytnutí 
finanční podpory dotace na výhradní akci s názvem : “Snížení energetické náročnosti objektu 
víceúčelové budovy Vílanec“. 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí finanční podpory z fondu ve výši 
78.537,95,-Kč a finanční dotaci ze státního rozpočtu poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP 
o poskytnutí dotace ev. Č. EDS/SMVS 115D222003391 v maximální výši 1.335.145,15,-Kč, 
celkem tedy zastupitelstvo obce schválilo přijetí finanční podpory a dotace ve výši 
1.413.683,10,-Kč.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje podpis smlouvy č. 13150383 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí 
mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova l931/1, 148 
00 Praha 11 (korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), IČ:00020729, 
zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem  a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45. 588 35 
Vílanec, IČ:00543772, zastoupená: starostkou Bohumilou Pípovou k poskytnutí finanční 
podpory dotace na výhradní akci s názvem :“Snížení energetické náročnosti objektu 
víceúčelové budovy Vílanec“. 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční podpory z fondu ve výši 78.537,95,-Kč a 
finanční dotaci ze státního rozpočtu poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí 
dotace ev. Č. EDS/SMVS 115D222003391 v maximální výši 1.335.145,15,-Kč, celkem tedy 
zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční podpory a dotace ve výši 1.413.683,10,-Kč.  
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 1 bylo schváleno.  
 
ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podpis „Smlouvy o výkonu činnosti 
koordinátora BOZP“ s koordinátorem dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
BOZP) paní Jolanu Mokošovou,  byt. Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 a Obcí 
Vílanec, Vílanec č. p. 45. 588 35 Vílanec, IČ:00543772 při provádění  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, 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 dále schvaluje sepsání „Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP“ 
s koordinátorem dozoru paní Jolany Mokošové, 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, na období provádění stavebních prací  v době od 
18.09.2014 do 11.01.2015. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje podpis „Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora 
BOZP“ s koordinátorem dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) paní 
Jolanu Mokošovou, byt. Vílanec 50, 588 35 Vílanec, IČ:49403681 a Obcí Vílanec, Vílanec č. 
p. 45. 588 35 Vílanec, IČ:00543772 při provádění  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 činnosti koordinátora 
dozoru, od paní Jolany Mokošové, 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 dále schvaluje sepsání „Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP“ 
s koordinátorem dozoru paní Jolany Mokošové, 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, na období provádění stavebních prací v době od 
18.09.2014 do 11.01.2015. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 2 bylo schváleno.  
 
ad. 4) 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 2.560,-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 2.560,-Kč pro Obec Vílanec, IČ:00543772, Vílanec 45, 588 35 Vílanec. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
  
ad. 5)  Zastupitelstvo projednalo výsledky z jednání (kontroly) kontrolního výboru (zápis 
z 29.04.2014 a zápis z 09.09.2014) a finančního výboru (zápis z 25.07.2014 a zápis 
09.09.2014) Obce Vílanec, za rok 2014.  
Starostka obce Bohumila Pípová informovala Zastupitelstvo obce Vílanec a projednala se 
Zastupitelstvem obce Vílanec, provedené výsledky kontrol z jednání kontrolního výboru a 
finančního výboru, kdy z provedených jednání (kontrol) výborů nebyly zjištěny výbory žádné 
nedostatky a nesrovnalosti. 
 
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřešení regulace přítoku povrchové vody 
z prostorů pozemků objektu fary a jejího okolí v obci Vílanec, která vtéká na pozemky, 
v současnosti nově budovaného parku, v majetku Obce Vílanec, v obci Vílanec.  
Zastupitelstvo obce Vílanec projednalo a schválilo dofinancování  prací souvisejících s 
úpravou a vyřešením přítoku povrchové vody z prostorů pozemků objektu fary a jejího okolí 
v obci Vílanec, která vtéká na pozemky, v současnosti nově budovaného parku, v majetku 
Obce Vílanec, v obci Vílanec. Práce související s úpravou a vyřešením přítoku povrchové 
vody z prostorů pozemků objektu fary a jejího okolí v obci Vílanec na obecní pozemky, 
provede následně vybraná firma, která bude zastupitelstvem obce na uvedenou úpravu a 
vyřešení regulace povrchové vody vybrána a schválena. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu a vyřešení přítoku povrchové vody z prostorů pozemků 
objektu fary a jejího okolí v obci Vílanec, která vtéká na pozemky, v současnosti nově 
budovaného parku, v majetku Obce Vílanec, v obci Vílanec.  
Zastupitelstvo obce Vílanec schvaluje dofinancování  prací souvisejících s úpravou a 
vyřešením přítoku povrchové vody z prostorů pozemků objektu fary a jejího okolí v obci 
Vílanec, která vtéká na pozemky, v současnosti nově budovaného parku, v majetku Obce 
Vílanec, v obci Vílanec.  
Zastupitelstvo obce schvaluje, že práce související s úpravou a vyřešením přítoku povrchové 
vody z prostorů pozemků objektu fary a jejího okolí v obci Vílanec na obecní pozemky, 
provede následně vybraná firma, která bude zastupitelstvem obce na uvedenou úpravu a 
vyřešení regulace povrchové vody vybrána a schválena. 
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 4 bylo schváleno.  
 
ad. 7)  Zastupitelstvo obce projednalo možnost opravy a odvodnění části živičného povrchu 
na části pozemní komunikace v obci Loučky, na části pozemku p.č. 1394/24 , v k. ú. Loučky,  
který je částečně poškozen vyplavováním povrchovou vodou. 
Zastupitelstvo obce schválilo provedení odvodnění části živičného povrchu podél části 
pozemní komunikace v obci Loučky, na části pozemku p.č. 1394/24, v k. ú. Loučky, 
v předpokládaném termínu do konce roku 2014.  
Zastupitelstvo obce schválilo, že odvodnění komunikace provede firma Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava s 
nabízenou finanční částkou ve výši 3.111,90,-Kč bez DPH na hloubení příkopů s likvidací 



zeminy a částkou 3.751,00,-Kč bez DPH na zřízení zatrubnění hospodářského sjezdu na 
uvedenou komunikaci. 
Zastupitelstvo obce schválilo, že nebude v současnosti provádět opravu poškozeného 
živičného povrchu na části pozemní komunikace v obci Loučky, na části pozemku p.č. 
1394/24, v k. ú. Loučky v letošním roce 2014 a to vzhledem k již ročnímu období, které 
nedovoluje provést opravu v dostatečné kvalitě.  
Oprava poškozené části živičného povrchu byla zastupitelstvem obce, vzhledem k  ročnímu 
období, které nedovoluje provést opravu komunikace v dostatečné kvalitě, odložena na jarní 
měsíce roku 2015.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schválilo provedení odvodnění části živičného povrchu na části pozemní 
komunikace v obci Loučky, na části pozemku p.č. 1394/24, v k. ú. Loučky, v předpokládaném 
termínu do konce roku 2014.  
Zastupitelstvo obce schvaluje, že odvodnění komunikace provede firma Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava s 
nabízenou finanční částkou ve výši 3.111,90,-Kč bez DPH na hloubení příkopů s likvidací 
zeminy a částkou 3.751,00,-Kč bez DPH na zřízení zatrubnění hospodářského sjezdu na 
uvedenou komunikaci. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje v současné době opravu poškozeného živičného povrchu na 
části pozemní komunikace v obci Loučky, na části pozemku p.č. 1394/24, v k. ú. Loučky 
v letošním roce 2014 a to vzhledem k ročnímu období, které nedovoluje provést opravu 
komunikace v dostatečně požadované kvalitě.  
Výsledek hlasování: Pro - 6. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo. 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
ad.  8)  Diskuse. 
 
 
Zapsal: Mgr. Rudolf Šmíd                                                 Dne: 24.09.2014 
 
Ověřili:      Lenka Maršánová    
                        Ing. Vítězslav Vičan 
                        Marcela Zelená      
 
Starostka obce: Bohumila Pípová 
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