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
5. zasedání zastupitelstva obce Vílanec
na středu 20. 3. 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu ve Vílanci č. 43

Program:
1. Zahájení, schválení navrhovaného programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Rozpočtové opatření č. 9/18, 1/19, 2/19
4. Oprava usnesení č. 3 z 19.12. 2018 – pověření starostky ke schvalování rozpočtových opatření na
položku do 200 tis. ve výdajích a v příjmech neomezeně (např. pro přijaté dotace)
5. Udělit souhlas s Jmenovacím dekretem velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vílanec
6. Schválení Smluv o dílo na akci: Oprava ohradní zdi hřbitova p.č. 19/3 k. ú. Vílanec – III. etapa
7. Projednání návrhu na uzavření smlouvy o věcném břemeni stavby : Přípojka NN Hladek na
pozemku p. č. 1496/1v k. ú. Vílanec
8. Revitalizace Louček – projednání Smlouvy o dílo s dodavatelem
9. Projednání výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – platné nařízení vlády
202/2018 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
10. Sdělení o zahájení geodetických prací společností PROGEO s.r.o. v prostoru jímacích studen
vodovodu Vílanec, Loučky
11. Návrh na objednávku průběžně kompletace polohopisných dat, zakreslení inženýrských sítí i
z dřívějších zaměření od společnosti PORGEODATA.
12. Projednání a schválení inventur 2018
13. Diskuse a závěr
- objednávka projektových prací nového vodovodu a kanalizace s projektantem ing.
Josefem Jakubcem
-

dřevo na pálení čarodejnic

-

oprava ceny za vytěžené dřevo pro občany obce – 450 Kč za m3 (tj. 1 prostorový
metr dřeva smrkového je v přepočtu 0,64 m3, ZO z 28.11.2018)

-

výpočet sazby poplatku za svoz směsného komunálního poplatku na rok 2019

- nové rozmístění, eventuálně posílení kontejnerů na tříděný odpad v obci Vílanec.
Vybudování stání pro tyto kontejnery. Výše nákladů bude určena podle rozhodnutí zastupitelstva
- projednání změnu dopravního značení označující vjezd do obce (ve směru od Znojma
do Jihlavy) na silnici I/38 a jeho přemístění, zpět na původní místo u čerpací stanice

ve Vílanci dne 12. 3. 2019

