Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice
Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 21. 3. 2016 od 18:00 hodin.
Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Hlaváček Z., Kopecký Z., Šplíchalová L.

Omluven: Essender P., Horáková E.
Hosté:

IE

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Vilantice („dále jako „předsedající").
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Předsedající schůze 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 9. 03. 2016 do 21. 03. 2016 .Současně bylo
zveřejněno na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze

konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
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Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Kopeckého a Ludmilu Šplíchalovou,
zapisovatelem Zdeňka Blahovce.

Hod I - Schváleni prni,;rnmu:
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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. 3, 4 a 5. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následující program zasedání

I) Schválení programu - zahájení
II) Prodej

pozemků

III) Dotace -

rybníček

IV) Souhlas s provedením stavby
V)

Souhlas s vyjmutím ze ZPF

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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a)

seznámila přítomné s žádostmi občanů o koupi pozemků
s žádostí p. Jarmily Šimkové ap. Miroslava Šimka oba bytem
o koupi pozemku p. č. 1140/1 v k. ú. Vilantice a navrhla tento
pozemek Šimkovým prodat za cenu 50, - Kč za lm2 z důvodu, že za odhadní cenu je
tento pozemek neprodejný a pro obec nepotřebný.
s žádostí p. Jitky a p. Vítězslava Pankrácových oba bytem
o koupi pozemku p. č. 1119/3 v k. ú. Vilantice a navrhla tento pozemek
Pankrácovým prodat za cenu 50, - Kč za 1 m2 z důvodu, že za odhadní cenu je tento
pozemek neprodejný a pro obec nepotřebný.
s žádostí p. Vladimíra Charváta bytem
o koupi pozemku p. č. 1140/3 v k. ú.
Vilantice a navrhla tento pozemek p. Charvátovi prodat za cenu 50, - Kč za 1 m2
z důvodu, že za odhadní cenu je tento pozemek neprodejný a pro obec nepotřebný.
s žádostí p. Mileny Valáškové bytem
o koupi pozemku p. č. 1136/2 v k. ú.
Vilantice a navrhla tento pozemek p. Valáškové prodat za cenu 50, - Kč za 1 m2
z důvodu, že za odhadní cenu je tento pozemek neprodejný a pro obec nepotřebný
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

N

Návrh usnesení:

č.

2 a) z 21.3.2016

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1140/4 v k. ú. Vilantice
I.

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1140/4 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 68 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1140/1 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní Jarmile Šimkové,
a panu Miroslavu Šimkovi
oba trvale bytem
, a to za cenu 3400 Kč.

li.

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.

Ill.

Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016

Hlasování: pro:S , proti: O , zdržel se: O

Návrh usnesení: č. 2 b) z 21.3.2016
Prodej nemovité věci - pozemku č. 1119/3 v k. ú. Vilantice

I.

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1119/3 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 320 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z
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pozemku č. 1119/6 a 1119/3 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice,
SJM Jitka
a Vítězslav(
Pankrácovi oba bytem

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
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, a to za cenu 16000 Kč.

N

Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016
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a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice
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Hlasování: pro: 5, proti: O , zdržel se:, O

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1140/3 v k. ú. Vilantice
I.

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1140/3 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 146 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z
pozemku č. 1140/1 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu
Vladimírovi Charvátovi,
,trvale bytem
, a to za cenu 7300 Kč.

II.

III.

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.
Záměr

prodat byl

vyvěšen

na

úřední

desce od 3.2.2016 do 19.2.2016

Hlasování: pro: S, proti: O, zdržel se: O

bodů

I.

Návrh usnesení:

č.

2 d) z 21.3.2016

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1136/2 v k. ú. Vilantice
I.

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1136/2 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 62 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1136 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní MiValáškové,

a to za cenu 3100 Kč.

, trvale bytem ve

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.

Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016
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Hlasování: pro: S, proti: O, zdržel se: O
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Předsedající seznámila přítomné s projektem na opravu bezejmenného rybníčku na parcele č
40 v k. ú. Vilantice a s možností podání žádosti o dotaci na provedení díla. Celková částka
465 269,27 Kč(včetně DPH). Dotace 70%, a navrhla o tuto dotaci požádat. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu bezejmenného
rybníčka na parcele č. 4 v k .ú. Vilantice a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se O
I
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Předsedající

seznámila přítomné s možností dání souhlasu s provedením stavby suchého
poldru VH04 v k. ú. Vilantice. Vzhledem k tomu, že úspěšně proběhlo výběrové řízení a
byla vypracována projektová dokumentace, navrhla tuto stavbu schválit. Jiné návrhy
nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice souhlasí s provedením stavby suchého poldru VH04 v k. ú.
Vtlantice(viz příloha)
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se 1 (Šplíchalová L.)
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Bod V - Souhlas s vvjmutím ze ZPF
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Předsedající seznámila přítomné s nutností vydání souhlasu s vyjmutím p. č. 1994 v k. ú.
Vilantice ze ZPF na stavbu suchého poldru VH04 v k. ú. Vilantice a navrhla tento souhlas
vydat. 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 Vilantice souhlasí s vyjmutím p.
stavbu suchého po/dru VH04 v k. ú. Vilantice

1994 v k. ú. Vilantice ze ZPF pro
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Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se 1 Šplíchalová L.
Usnesení č. 5 b.vlo schváleno

seznámila

přítomné

Předsedající ukončila

Zápis byl vyhotoven dne: 29.

s rekonstrukcí bytu, bytovka

Chotěborky

zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání
dne 21. 03. 2016
1) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následující program zasedání
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi O
2) Návrh usnesení: č. 2 a) z 21.3.2016

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1140/4 v k. ú. Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1140/4 v k. ú. Vilantice o celkové
výměře 68 m

2

,

druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z pozemku č.

1140/1 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Ka-
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tastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní Jarmile Šimkové,

P

oba trvale bytem

a panu Miroslavu Šimkovi

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.
Záměr

prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016
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Hlasování: pro:S , proti: O, zdržel se: O

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1119/3 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 320 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z
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Návrh usnesení: č. 2 b) z 21.3.2016
Prodej nemovité věci - pozemku č. 1119/3 v k. ú. Vilantice

pozemku č. 1119/6 a 1119/3 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice,
a Vítězslav(

SJM Jitka

Pankrácovi oba bytem

, a to za cenu 16000 Kč.

li.

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.

Ill.

Záměr

prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016

Hlasování: pro: S, proti: O, zdržel se: O
ONávrh usnesení:

č.

II c) z 21.3.2016

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1140/3 v k. ú. Vilantice

I.

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1140/3 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 146 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z
pozemku č. 1140/1 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu
Vladimírovi Charvátovi,

li.

, a to za cenu 7300 Kč.

,trvale bytem

Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.

Ill.

Záměr

prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016

Hlasování: pro: S, proti: O, zdržel se: O
č.

II d) z 21.3.2016
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1136/2 v k. ú. Vilantice o cel-
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Prodej nemovité věci - pozemku č. 1136/2 v k. ú. Vilantice
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kové výměře 62 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1136 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhra-
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Záměr

prodat byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2016 do 19.2.2016
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Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I.
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít.
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decký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní Mileně Valáškové,
, trvale bytem ve
, a to za cenu 3100 Kč.
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Hlasování: pro: S, proti: O, zdržel se: O
3) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu bezejmenného
rybníčku na parcele č. 4 v k .ú. Vilantice a pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O
4) Zastupitelstvo obce Vilantice souhlasí s provedením stavby suchého poldru VH04 v k.
ú. Vilantice(viz příloha)
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se 1 Šplíchalová L.
5) Zastupitelstvo obce Vilantice souhlasí s vyjmutím p. č. 1994 v k. ú. Vilantice ze ZPF
pro stavbu suchého poldru VH04 v k. ú. Vilantice
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se 1 Šplíchalová L.

