
Zápis ze schůze zastupitelstva obce (ZO) Vílanec  

č. 32ze dne 10. 5.2018 

Program: 
 
1. Seznámení s programem 
2. Určení ověřovatele zápisu, určení zapisovatele zápisu 
3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 3. 2018 
4. Projednání podání žádosti o dotace na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
5. Projednání finančních nabídek firem na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci 
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vílanec pro nadcházející 
komunální volby  
7. Projednání nabídek na úpravu prostranství u hřbitovní zdi směrem k silnici 
I/38 
8.Projednání žádosti o obnovu lesní tůně v k. ú. Vílanec 
9. Projednání nabídky firmy PATROL na zajištění elektronického 
zabezpečovacího systému víceúčelové budovy ve Vílanci 
10. Stanovení ceny za odběr kulatiny samovýrobou v k. ú. Vílanec  
11. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v obci Vílanec 
12. Projednání majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I/38 v obci 
Vílanec s ŘSD ČR  
13. Projednání finančního zajištění pořádání Dětského dne ve Vílanci 
14. Diskuze 
 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce Lenka Pernová dne 10. 5. 2018 v 18.15 

hodin uvítáním přítomných zastupitelů. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního 

úřadu ve Vílanci, zakončenobylo starostkou obce v 20.30 hodin 

Přítomni:Klára Novická, Tomáš Pelán,Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Nepřítomni:0 

Omluven:Lenka Danková,Lenka Maršánová 

Hosté: veřejnost 

 
Bod1) Seznámení s programem 

Starostka obce navrhla zařadit do programu další body:  



- Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2017 

- Projednání návrhu závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2017 

- Projednání účetní uzávěrky obce Vílanec za rok 2017 

- Projednání prodeje vozidla zn. AVIA - autobusu, které pro svou činnost využívalo SDH 

Vílanec 

- Projednání podání žádosti o finanční podporu z programu "Dotace pro jednotky SDH 

obcí" na rok 2019 na pořízení nového dopravního vozidla pro SDH Vílanec 

- Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 

- Projednání žádosti o souhlas se zateplením stavby 

- Projednání žádosti SDH Vílanec na zakoupení materiálu potřebného pro hasičskou 

výjezdovou jednotku a materiál pro SDH Vílanec  

 

Konečný program ke schválení: 

1. Seznámení s programem 
2. Určení ověřovatele zápisu, určení zapisovatele zápisu 
3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 3. 2018 
4. Projednání podání žádosti o dotace na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
5. Projednání finančních nabídek firem na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci 
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vílanec pro nadcházející 
komunální volby  
7. Projednání nabídek na úpravu prostranství u hřbitovní zdi směrem k silnici 
I/38 
8.Projednání žádosti o obnovu lesní tůně v k. ú. Vílanec 
9. Projednání nabídky firmy PATROL na zajištění elektronického 
zabezpečovacího systému víceúčelové budovy ve Vílanci 
10. Stanovení ceny za odběr kulatiny samovýrobou v k. ú. Vílanec  
11. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v obci Vílanec 
12. Projednání majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I/38 v obci 
Vílanec s ŘSD ČR  
13. Projednání finančního zajištění pořádání Dětského dne ve Vílanci 
14. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 

2017 

15. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2017 
16. Projednání účetní uzávěrky obce Vílanec za rok 2017 

17. Projednání prodeje vozidla zn. AVIA - autobusu, které pro svou činnost 

využívalo SDH Vílanec 



18. Projednání podání žádosti o finanční podporu zprogramu "Dotace pro 

jednotky SDH obcí" na rok 2019 na pořízení nového dopravního vozidla pro SDH 

Vílanec 

19. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 

20. Projednání žádosti o souhlas se zateplením stavby 

21. Projednání žádosti SDH Vílanec na zakoupení materiálu potřebného pro 

hasičskou výjezdovou jednotku a materiál pro SDH Vílanec 

22. Diskuze 

 
Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                                  Zdržel se:0 

Program zasedání ZO byl schválen.  

 
Bod 2) Určení zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 

Starostka obce navrhla zapisovatele zápisu Kláru Novickou, ověřovatele zápisuMarcelu 

Zelenou a Tomáše Pelána. K návrhům nebyly vzneseny požadavky na změnu.  

Návrh usnesení: ZO schválilo ověřovatele zápisuMarcelu Zelenou a Tomáše Pelána, 

zapisovatelkou Kláru Novickou  

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán,Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                                 Zdržel se:0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 3.2018 

Usnesení z minulého zasedání ZO konaného dne 18. 3. 2018 byla splněna, v řešení je ještě 

prodej části pozemku ve vlastnictví obce Vílanec (viz bod 10).  

 
Bod 4) Projednání podání žádosti o dotace na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve Vílanci 
z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
Celkové náklady na druhou etapu opravy hřbitovní zdi byly projektantem vypočítány na 

částku 745 158 Kč, obec Vílanec žádá o příspěvek z Ministerstva kultury na druhou etapu 

obnovy hřbitovní zdi ve Vílanci ve výši 327 867 Kč.  O částku ve výši 342 777 Kč bylo na stejný 

účel požádáno také z Fondu Vysočina (viz zasedání ZO z 18. 3. 2018). Obec Vílanec následně 

na opravu vyčlení ze svého rozpočtu částku, která bude závislá na výsledné získané částce 

obou dotačních programů.   

 
Návrh usnesení:ZO schválilopodání žádosti o dotace na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci z dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 
Hlasování: 



Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                                Zdržel se:0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Bod 5) Projednání finančních nabídek firem na druhou etapu opravy hřbitovní zdi ve 
Vílanci 
ZO projednalo nabídky dvou firem, které projevily zájem coby zhotovitelé druhé etapy oprav 

hřbitovní zdi ve Vílanci, a to firmy STANER CZ se sídlem Květinová 390, 588 56 Telč 

(nabídková cena za zhotovení opravy hřbitovní v rámci druhé etapy činí 781 151 Kč vč. DPH) a 

firmy Výstavba& Rekonstrukce s.r.o. se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10. ZO Vílanec 

se rozhodlo pro nabídku v pořadí druhé uvedené firmy, a to s ohledem na nabídkovou cenu za 

zhotovení díla, která byla nižší, a to ve výši 730 254,12 Kč vč. DPH.  

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmyVýstavba & Rekonstrukce s.r.o. se sídlem 

Korunní 810/104, 101 00 Praha 10coby zhotovitele druhé etapy oprav hřbitovní zdi ve 

Vílanci. Cena za zhotovení díla bude ve výši 730 254,12 Kč vč. DPH.   

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                               Zdržel se:0 

Usnesení č. 3bylo schváleno. 

 
Bod 6) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Vílanec pro nadcházející komunální volby 
S ohledem na blížící se termín voleb do zastupitelstev obcí byl ZO na základě informace 
zaslané z Krajského úřadu Kraje Vysočina projednáván návrh na stanovení počtu členů 
zastupitelstva obce pro následující volební období. Zastupitelé obce se shodli na tom, že 
složení zastupitelstva v podobě sedmi členů je pro obec Vílanec optimální.  
 
Návrh usnesení: ZO schválilo počet členů budoucího zastupitelstva obce na 7 členů. 

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0 Zdržel se:0 

Usnesení č. 4bylo schváleno. 

 
Bod 7) Projednání nabídek na úpravu prostranství u hřbitovní zdi směrem k silnici I/38 

Po diskuzi mezi členy ZO Vílanec bylo vzhledem k požadavkům na doplnění nabídek 

rozhodnuto o přesunutí tohoto bodu na příští zasedání ZO. Úprava prostranství by byla 

realizována s finanční podporou z POV Kraje Vysočina. 

 

Bod 8) Projednání žádosti o obnovu lesní tůně v k. ú. Vílanec 

Na obec Vílanec se obrátil Mgr. Jan Dvořák, místopředseda organizace Mokřady – ochrana a 

management z. s. se sídlem Popice 79, 586 01 Jihlava s žádostí o obnovu lesní tůně na 

pozemcích p. č. 1329, 1330 a 1336/2 v k. ú. Vílanec, které jsou ve výlučném vlastnictví obce 

Vílanec. Smyslem opatření je zejména obecná podpora organismů vázaných na vodní 

prostředí, zejména čolka horského a čolka obecného. Další význam je v žádoucím zadržení 

vody v krajině a obohacení krajiny o estetický krajinný prvek. Tvar tůně je zhruba 



trojúhelníkovitý o ploše cca 80 m2. Po obci Vílanec nebude žádána žádná finanční podpora na 

realizaci, ze souhlasu s obnovou tůně nevyplývá ani žádná budoucí povinnost či omezení, vše 

bude na realizátorech.  

Návrh usnesení: ZO schválilo žádost zapsaného spolku Mokřady – ochrana a management z. 

s. se sídlem Popice 79, 586 01 Jihlavao obnovu lesní tůně v k. ú. Vílanec. 

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                             Zdržel se:0 

Usnesení č. 5bylo schváleno. 

 
Bod 9) Projednání nabídky firmy PATROL na zajištění elektronického zabezpečovacího 
systému víceúčelové budovy ve Vílanci 
Obec Vílanec na základě poptání oslovila cenovou nabídkou na zajištění střežení Víceúčelové 
budovy ve Vílanci firmu PATROL group s.r.o.,se sídlem Romana Havelky 4957/5b, 586 01 
Jihlava. Nabídková cena v Kč bez DPH za měsíc střežení v systému PCO, činí 350 Kč, za 
dokončený výjezd zásahové jednotky činí 300 Kč bez DPH.  
V ceně je zahrnuto 24 hodin monitorované a střežené prostory objektu, v případě vyhlášení 
poplachu neprodlené vyslání zásahového vozidla s ozbrojenou hlídkou, posílání info. SMS v 
režii dodavatele, požadované zasílání měsíčních výpisů z historie PCO emailem, dle 
případného požadavku pravidelná kontrola kódování daných prostor, po dobu nezbytně 
nutnou (prokazatelné narušení pláště objektu, atd.) střežení areálu i objektu zásahovou 
jednotkou (vystrojení a vyzbrojení pracovníci), kteří jsou proškoleni pro řešení nestandardních 
nebo krizových situací do příjezdu státní nebo městské policie.  
Nejprve bude probíhat zkušební režim, je třeba zajistit 3 – 4 kontaktní osoby, které budou 
součinné v případě, že dojde k narušení objektu a které zjistí skutečný stav před případným 
výjezdem jednotky PATROLu. 
 

Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo nabídku firmy PATROL group s.r.o., se sídlem 

Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlavana zajištění elektronického zabezpečovacího 

systému víceúčelové budovy ve Vílanci. 

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                                Zdržel se:0 

Usnesení č. 6bylo schváleno. 

 
Bod 10)Stanovení ceny za odběr kulatiny samovýrobou v k. ú. Vílanec  
 

Návrh usnesení: ZO schválilo cenu za odběr kulatiny z jehličnatých stromů samovýrobou v k. 

ú. Vílanec na částku 850 – 1630 Kč v návaznosti na průměr kmene stromu. Cenu určí lesní 

hospodářka obce Vílanec Ing. Magdaléna Maršánová.  

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                                 Zdržel se:0 

Usnesení č.7bylo schváleno. 

 



Bod 11)Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v obci 
Vílanec 
 

Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení (přípojky NN) v obci Vílanec 

s p. XXXXXXX, bytem XXXXXXXX, týkající se pozemku p. č. 1496/1 v k. ú. Vílanec v majetku 

obce Vílanec.  

Hlasování: 

Pro:Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                                 Zdržel se:0 

Usnesení č.8bylo schváleno. 

 
Bod 12) Projednání majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I/38 v obci Vílanec s 
ŘSD ČR  
ŘSD ČR požádala obec Vílanec o majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí I/38 v obci 
Vílanec. Jedná se o nově vzniklé pozemky p. č. 1495/13, 1495/14 a 1496/24 v k. ú. Vílanec.  
Obec Vílanec nemohla tyto pozemky nabýt do svého vlastnictví, jelikož nesplnila předpoklady 
stanovené zákonem č. 172/1991 Sb. – k datu nabytí jeho účinnosti s těmito pozemky 
nehospodařila a ani hospodařit nemohla, neboť byly zastavěné silnicí I/38. Uvedené pozemky 
zůstanou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření ŘSD ČR.  
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo majetkoprávní vypořádání pozemků p. č. 1495/13, 
1495/14 a 1496/24 v k. ú. Vílanec pod silnicí I/38 v obci Vílanec s ŘSD ČR.Uvedené pozemky 
zůstanou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření ŘSD ČR.  
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 
Proti: 0                                          Zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Bod 13) Projednání finančního zajištění pořádání Dětského dne ve Vílanci 
Dětský den se bude ve Vílanci konat v neděli 10. června 2018 na zahradě za víceúčelovou 
budovou. Organizaci akce zajistí obec Vílanec společně se členy SDH Vílanec.  
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo částku ve výši do 5000 Kč, která bude použita na 
zajištění pořádání Dětského dne ve Vílanci. 
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
Bod 14) Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 2017 
ZO projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vílanec za rok 
2017. Přezkoumání hospodaření obce Vílanec bylo provedeno dne 20. 3. 2018. 
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Vílanec za rok 2017. 
Hlasování: 



Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
Bod 15) Projednání návrhu závěrečného účtu obce Vílanec za rok 2017 
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Vílanec za rok 2017 bez 
výhrad. 
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                           Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
Bod 16) Projednání účetní uzávěrky obce Vílanec za rok 2017 
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Vílanec za rok 2017 
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
Bod 17) Projednání prodeje vozidla zn. AVIA - autobusu, které pro svou činnost využívalo 
SDH Vílanec 
ZO Vílanec rozhodlo o prodeji vozidla zn. AVIA – autobusu se 17 místy za částku 12 000 Kč. 
S novým majitelem vozidla bude sepsána smlouva o prodeji.  
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo prodej vozidla zn. AVIA - autobusu, které pro svou 
činnost využívalo SDH Vílanec  
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti:0                                             Zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 
Bod 18) Projednání podání žádosti o finanční podporu z programu "Dotace pro jednotky 
SDH obcí" na rok 2019 na pořízení nového dopravního vozidla pro SDH Vílanec 

Pořízení nového dopravního vozidla pro SDH Vílanec si vyžádá investici ve výši 970 000 Kč, 
dotace z Ministerstva vnitra ČR je možná v maximální výši 450 000 Kč. V případě, že žádost 
bude posouzena kladně, bude se Kraj Vysočina dále podílet na pořízení vozidla částkou ve výši 
300 000 Kč, zbytek nákladů ve výši 220 000 Kč by uhradila obec Vílanec ze svého rozpočtu.  
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo podání žádosti o finanční podporu z programu 
"Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2019 na pořízení nového dopravního vozidla pro SDH 
Vílanec 

Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 

Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 



 
Bod 19) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2018.  
ZO Vílanec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 

 
Bod 20) Projednání žádosti o souhlas se zateplením stavby 
Na obec Vílanec se obrátila p. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX, která žádá o souhlas se 
zateplením své stavby na pozemku p. č. 51 a 6/8 v k. ú. Vílanec a žádá o souhlas obce jako 
majitele sousedního pozemku p. č. 1496/1 a 6/5.  
 
Návrh usnesení: ZO projednalo a schválilo žádost p. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX 
na zateplení stavby na pozemku p. č. 51 a 6/8 v k. ú. Vílanec. 
Hlasování: 
Pro: Klára Novická, Tomáš Pelán, Lenka Pernová, Marcela Zelená, Jaroslav Zelený 
Proti: 0                                            Zdržel se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 
Bod 21) Projednání žádosti SDH Vílanec na zakoupení materiálu potřebného pro hasičskou 
výjezdovou jednotku a materiál pro SDH Vílanec 
Bod byl přesunut na některé z dalších jednání ZO Vílanec z důvodu nepřítomnosti starosty 
SDH Vílanec Martina Tomandla.  
 
Bod 22) Diskuze 

- Starostka obce seznámila přítomné s dalším průběhem jednání v rámci jednoduchých 
pozemkových úprav Katastrálního úřadu pro Vysočinu s majiteli pozemků kvůli určení 
hranic extravilánu obce Vílanec 

- Také v letošním roce budou probíhat drobné práce na úpravách místních komunikací 
v podobě spravení děr či opravě kanálů, například na místní komunikaci vedoucí 
směrem ke střelnici 

- pověřence GDPR pro obec Vílanec bude vykonávat Ing. Radomír Tomandl, kterého 
zajistil Mikroregion Třeštsko 

- ZO se zabývalo žádostí p. Musila o vysazení tújí na hranicích svého pozemku se 
zahradou u víceúčelové budovy ve Vílanci kvůli hlučnosti dětí, které tráví čas na tam 
instalovaných herních prvcích. Návrh výsadby tújí, které by dle p. Musila byly řešením, 
byl diskutován s odborníkem ze SML Jihlava, s. r. o. Ten navržené opatření zavrhl jako 
neúčinné a takto situaci řešit nedoporučil. 

 
 
 

Zapisovatel: Klára Novická    Starostka: Lenka Pernová 

 

Ověřovatelé:  

Tomáš Pelán …………………………………. 

Marcela Zelená…………………………………… 



 

Ve Vílanci dne 18. 5. 2018 

 


