OBEC VÍLANEC, 588 35 Vílanec 43, IČ: 00543772
www.obec-vilanec.cz

E-mail:obec.vilanec@tiscali.cz

Starostka obce Vílanec dle ust. § 103 odst.
5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

SVOLÁVÁ

2. zasedání zastupitelstva obce Vílanec
na středu 28. 11. 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu ve Vílanci č. 43

Program:
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele
2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Určení zastupitele pro zastupování obce k jednáním s Magistrátem města Jihlava, úřad územního plánování,
oddělení územního plánování, jako zřizovatel územních plánů, popřípadě jeho změn
4. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene pro E.ON Česká republika na
pozemcích p.č. 1506v k. ú. Vílanec za účelem zřízení kabelového vedení VN, NN a TS pro stavbu s názvem „Vílanec VN,
NN, TS.“
5. Projednání schválení prodeje pozemku pana XXXXXXXX, Vílanec č. XX.
Jedná se o cca 203 m2, které sousedí s jeho pozemkem
6. Rozpočtová opatření č. 6 a 7
7. Stanovení inventarizační komise pro inventuru majetku obce Vílanec
8. Přijaté dotace 10 a 11/2018
9. Přijetí rámcového rozpočtu geologických prací k posílení vodních zdrojů s možností napojení na vodojem
10. Nabídka státních pozemků k prodeji v k. ú. Loučky, par. č. 1183,
11. Vyjádření ke stavbě firmy ELPE s. r. o, pod názvem VN43k. Vsazení
p. č. 685/2.

neplodná půda o výměře 11467 m2
pružinových odpínačů na k. ú. Vílanec,

12. Návrh rozpočtu obec na rok 2019
13. Žádost o příspěvek seniorů Stonařov
14. Diskuse
- Kůrovcová kalamita v obecních lesích – prodej dřeva pro občany obce
- Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Vílanec, 12. 12. 2018 od 15.30 hodin v sále KD jednání s Katastrem
nemovitostí
- Dokončení a předaní II. Etapy hřbitovní zdi, vyúčtování a závěrečná zpráva, příprava na další etapu – vstupní
brána
- POV úprava zeleně kolem hřbitovní zdi + vysazení nového stromku k ozdobení v parku

- Nový způsob vybírání plateb za vodné a stočné v roce 2019 – zálohově, poplatky za psy a odpady
- Venkovní nasvícení kostela sv. Jakuba + vánoční výzdoba
- Vyjádření ke stavbě firmy ELPE s.r.o,pod názvem VN43k. Vsazení
pružinových odpínačů na k. ú. Vílanec,
p. č. 685/2
15. Závěr

