Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 37
Datum: 03.10.2014
Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová
od 18.30 hodin dne 03.10.2014 a toto zasedání ukončila dne 03.10.2014 v 19.30 hodin.
Přítomni: Bohumila Pípová, Ing. Vítězslav Vičan, Jan Novotný, Marcela Zelená a Tomáš
Pelán .
Nepřítomni: Mgr. Rudolf Šmíd, Lenka Maršánová
Omluveni: Mgr. Rudolf Šmíd, Lenka Maršánová
Hosté: 0
Starostka obce Bohumila Pípová navrhla ověřovatele zápisu: Jana Novotného, Marcelu
Zelenou a Tomáše Pelána.
Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu: Ing. Vítězslava Vičana
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 23.09.2014.
2. Projednání finančních nákladů a schválení firmy, s cenovou nabídkou, 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.
3. Projednání schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1008C14/20
na pozemek p.č. 33/2 v k.ú. Vílanec, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10002 mezi Česká
republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha, Husinecká 11a, 130 00 Praha
3, zastoupený Ing. Jaroslavem Hajátkem, ředitelem krajského pozemkového úřadu
pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774 a Obcí Vílanec,
Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou,
IČ:00543772.
4. Projednání schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními
stranami, manželé Josef Novický a Anežka Novická, oba byt. Vílanec č.p. 25, 588
35 Vílanec a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená starostkou
Bohumilou Pípovou, IČ:00543772 na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
33/1, který je zapsán na listu vlastnictví č. 21 pro k.ú. Vílanec a manželé Jaroslav
Frantál a Mgr. Irena Frantálová, oba byt. Vílanec č.p. 28, 588 35 Vílanec a Obcí
Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená starostkou Bohumilou
Pípovou, IČ:00543772 na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 22/2, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 128 pro k.ú. Vílanec. Pozemky zapsány u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.
5. Projednání uzavření „Dohody o provedení práce“ s panem Janem Novotným, byt.
Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec, na práci při údržbě a úpravách hřbitova a
rekonstrukci hřbitova v obci Vílanec.
6. Projednání rozpočtového opatření č. 5, ke dni 30.09.2014.
7. Diskuse.

ad. 1) Usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze dne 23.09.2014, bylo splněno.
ad. 2) 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.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, 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 firma Skládky VHS, s.r.o., IČ:27726983, Jihlava, Pávovská 3095/5, 586 01
Jihlava s cenovou nabídkou na zhotovení akce do výše 25.000,--Kč s DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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 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 firmu Skládky VHS, s.r.o., IČ:27726983, Jihlava, Pávovská
3095/5, 586 01 Jihlava a schvaluje cenovou nabídkou na zhotovení akce do výše 25.000,-Kč
s DPH na provedení úprav 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.
Výsledek hlasování: Pro - 5. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
ad. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 1008C14/20 na pozemek p.č. 33/2 v k.ú. Vílanec, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10002 mezi Česká republika –
Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, zastoupený Ing.
Jaroslavem Hajátkem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Fritzova
4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774 a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec,
zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou, IČ:00543772.
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 33/2 v k.ú. Vílanec, na kterém je
umístěna splašková kanalizace Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene
v celkové výši 1.000,-Kč ve prospěch Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem
Praha, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, zastoupený Ing. Jaroslavem Hajátkem, ředitelem
krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774
a dále schválilo, že náklady spojené s vyhotovením smlouvy a a podání návrhu na vklad
věcného břemene do katastru nemovitostí, hradí v plné výši Obec Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1008C14/20 na
pozemek p.č. 33/2 v k.ú. Vílanec, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,

katastrální pracoviště Jihlava na listu vlastnictví č. 10002 mezi Česká republika – Státní
pozemkový úřad, se sídlem Praha, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, zastoupený Ing.
Jaroslavem Hajátkem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Fritzova
4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774 a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec,
zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou, IČ:00543772.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši
1.000,-Kč ve prospěch Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha, Husinecká
11a, 130 00 Praha 3, zastoupený Ing. Jaroslavem Hajátkem, ředitelem krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774 a dále
schvaluje, že náklady spojené s vyhotovením smlouvy a podání návrhu na vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí, hradí v plné výši Obec Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 5 Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
ad. 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi smluvními stranami, manželé Josef Novický a Anežka Novická, oba byt. Vílanec č.p.
25, 588 35 Vílanec a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená starostkou
Bohumilou Pípovou, IČ:00543772 na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 33/1, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 21 pro k.ú. Vílanec a manželé Jaroslav Frantál a Mgr. Irena
Frantálová, oba byt. Vílanec č.p. 28, 588 35 Vílanec a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35
Vílanec, zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou, IČ:00543772 na zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 22/2, který je zapsán na listu vlastnictví č. 128 pro k.ú. Vílanec.
Pozemky zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.
Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 33/1 a na pozemku p.č. 22/2, vše v k.ú.
Vílanec, na kterém je umístěna splašková kanalizace Obce Vílanec.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, že věcné břemeno se sjednává bezúplatně a dále
schvaluje, že náklady spojené s vyhotovením smlouvy a podání návrhu na vklad věcného
břemene do katastru nemovitostí, hradí v plné výši Obec Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními
stranami, manželé Josef Novický a Anežka Novická, oba byt. Vílanec č.p. 25, 588 35 Vílanec
a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená starostkou Bohumilou Pípovou,
IČ:00543772, na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 33/1, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 21 pro k.ú. Vílanec a manželé Jaroslav Frantál a Mgr. Irena Frantálová, oba byt.
Vílanec č.p. 28, 588 35 Vílanec a Obcí Vílanec, Vílanec č. p. 45, 588 35 Vílanec, zastoupená
starostkou Bohumilou Pípovou, IČ:00543772 na zřízení věcného břemene na pozemku p.č.
22/2, který je zapsán na listu vlastnictví č. 128 pro k.ú. Vílanec. Pozemky zapsány u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.
Zastupitelstvo obce schvaluje, že věcné břemeno se sjednává bezúplatně a schvaluje, že
náklady spojené s vyhotovením smlouvy a podání návrhu na vklad věcného břemene do
katastru nemovitostí, hradí v plné výši Obec Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 5. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
ad. 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření „Dohody o provedení práce“
s panem Janem Novotným, byt. Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec na práci při údržbě a
úpravách hřbitova a rekonstrukci hřbitova v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření „Dohody o provedení práce“ s panem
Janem Novotným, byt. Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec na práci při údržbě a úpravách
hřbitova a rekonstrukci hřbitova v obci Vílanec na dobu od 03.10.2014 do 10.10.2014.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční částku za jednu hodinu odpracované a
provedené práce ve výši 90,-Kč hrubého, pro pana Jana Novotného, byt. Vílanec č.p. 26, 588
35 Vílanec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Dohody o provedení práce“ s panem Janem
Novotným, byt. Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec na práci při údržbě a úpravách hřbitova a
rekonstrukci hřbitova v obci Vílanec.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření „Dohody o provedení práce“ s panem Janem
Novotným, byt. Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec na práci při údržbě a úpravách hřbitova a
rekonstrukci hřbitova v obci Vílanec na dobu od 03.10.2014 do 10.10.2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční částku za jednu hodinu odpracované a provedené práce
ve výši 90,-Kč hrubého, pro pana Jana Novotného, byt. Vílanec č.p. 26, 588 35 Vílanec.
Výsledek hlasování: Pro - 5. Proti – nikdo. Zdrželi se - nikdo.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
ad. 6) Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtového opatření č. 5, ke dni 30.09.2014.
ad. 7) Diskuse.

Zapsal: Ing. Vítězslav Vičan

Ověřili: Jan Novotný
Marcela Zelená
Tomáš Pelán

Starostka obce: Bohumila Pípová

Dne: 05.10.2014

