Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice

Zápis č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice,
konaného dne 22. 12. 2014 od 18:00 hodin.
Přítomní: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P.,
Šplíchalová L.
Omluven:
Hosté:

Hlaváček

Z., Horáková E., Kopecký Z,

Zahájení zasedání zastupitelstva

IE

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18,00 hodin starostkou obce Vilantice ("dále jako "předsedající").
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno obecním rozhlasem a dle
zákona o obcích bylo zveřejněno na úřední desce obecního úřadu Vilantice v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 12. 2014 do 22. 12. 2014 Současně bylo
zveřejněno na "elektronické úřední desce".

K

O
P

Předsedající schůze
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Předsedající schůze konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
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Určení ověřovatehi
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Předsedající určila ověřovateli zápisu Kopeckého Zdeňka a Šplíchalovou Ludmilu,
Zdeňka

Blahovce.
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zapisovatelem

Bod I -Schválení programu:
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Předsedající

seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu navrhla starostka doplnění programu o bod č. 4, 5 a 6. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání:
I) Schválení programu- Zahájení

II)

Rozpočet

na rok 2015

III) Informace o majetku obce
IV) Dar Městské
V)

knihovně

Trutnov

Dodatek smlouvy Marius Pedersen a.s.

VI) Smlouva o nájmu hrobového místa - poplatky

H.ozpočct

na rok 2015
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2015, který je přílohou tohoto
zápisu. Byl na rozdíl od vyvěšeného návrhu doplněn o výši finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtu obce- 4112-ve výši 54400Kč, která byl obci sdělen datovou schránkou
15.12.2014.Rozpočetje schodkový (-59 210Kč) příjmy 2 453 700Kč, výdaje 2 512 910Kč.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. ·
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Předsedající

příjmy
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočet obce na rok 2015, jako schodkový
2 453 700Kč, výdaje 2 512 910Kč
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0., Zdrželi se 1 E. Horáková
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Předsedající
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seznámila přítomné s výsledkem jednání ohledně podnětu k pozemku č. 1142
v KÚ Vilantice. Vzhledem k tomu, že došlo k pochybení v roce 1960 při uzavření směnné
smlouvy, při převodu pozemku a tento pozemek již minimálně 3x změnil vlastníka, nemá
smysl podávat žádost na vklad. Dle vyjádření KÚ Trutnov nelze vklad provést na tuto
smlouvu. Proto bylo navrženo nedávat žádost na vklad a nepodávat návrh k soudu ve věci
parcely č. 1142 v KÚ Vilantice. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo
vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice chvaluje nepodání žádosti na vklad a návrh k soudu ve
pozemku č. 1142 v KÚ Vi/antice.

věci

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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-Kč Městské knihovně

Trutnov.
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 1 000,
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Předsedající seznámila přítomné s žádostí Městské knihovny Trutnov o finanční dar a
navrhla darovat 1 000, - Kč Městské knihovně Trutnov. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Bod V- Dodakk smlouvv 1\'IARHJS PEDERSEN a.s.

seznámila přítomné s dodatkem smlouvy firmy MARIUS PEDERSEN a.s. na
svoz odpadu v roce 2015. Cena zůstávají stejné jako v roce 2014, 750,- Kč popelnice 120 1,
měsíční svor ročně a 480, - Kč popelnice 120 1 1x za 2 měsíce svoz ročně. Zde byl navýšen
počet svozů z 6 na 7 ročně. Zároveň navrhla tento dodatek schválit. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dodatek smlouvy s firmou MERIUS PEDERSEN
a.s. a zároveň schvaluje cenu za svoz odpadu: popelnice 120 I měsíční svoz 750, -Kč
ročně, popelnice 120 12měsíční svoz 480,- Kč ročně.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod Vl -Smlouva o nájmu
Předsedající

následujícím

hrohovťho
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mistn - poplatkv

seznámila přítomné s návrhem

poplatků

za hrobové místo od 1.1.2015 a to

způsobem:

Nájemné na 5 let - 15,-

Kč

za 1 m2 hrobového místa nájem za rok

50, -

Kč

za 1 m2 hrobového místa služby za rok

P. Essender podal protinávrh:

Nájemné na 5 let - 20,-

Kč

za I m2 hrobového místa nájem za rok

54, - Kč za I m2 hrobového místa služby za rok
Nejdříve

bylo hlasováno o protinávrhu.

Výsledek hlasování: Pro 2 Essender, Blahovec, Proti S, Zdrželi se O

Dále bylo hlasováno o návrhu předsedající.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje od 1.1.2015 nájemné hrobového místa na 5 let a
poplatky za hrobové místo ve výši 15, -Kč za 1m2 hrobového místa nájem za rok a 50, Kč za 1 m2 hrobového místa služby za rok.
č.

6 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování: Pro S, Proti 2 Essender, Blahovec, Zdrželi se O

smlouvu s

-darování hrobu

Podala informaci o nedohodě s
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Uzavřela
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ZO bere na vědomí -

o prodeji pozemku

zápisu:

Ě

Rozpočet

za rok 2015
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Přílohy

zasedání zastupitelstva v 19.15 hodin
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Předsedající ukončila
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Seznámila přítomné s odpovědí MVČR ohledně referenda, které požaduje
p. Petera

N

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2014
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