Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice
Zápis č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 26.11. 2618 od 17~36 hodin.
Přítomni:

Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Fiala J., Hlaváček Z., Holubová J., Petera M.

Omluven:
Hosté:
Zahájení zasedání zastupitelstva

!!!

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 17:30 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 15. ll. 2018 do 26. ll. 2018. Současně bylo
zveřejněno na "elektronické úřední desce".
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
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všech členů
obcích).

konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o
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Předsedající schůze

zápisu Josefa Fialu a Martina Peteru, zapisovatelem

Zdeňka
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Předsedající určila ověřovateli
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Blahovce.

Bod I- Schválení pro~:ramu:
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Předsedající

seznámila přítomné s náVIhem progtam.u v souladu s pozvánkou předanou
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním
dala předsedajici možnost vyjádřit se přitomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
členům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následujícíprogram zasedání

I) Schválení programu
II) Schválení daru - MŠ Lanžov - Obec Lanžov

III) Schválení ceny známky za odpad pro rok 2019

IV) Nájem hostince (výběr nájemce)
V)

Příprava rozpočtu

na rok2019

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Bod II - Schválení daru - MŠ Lanžov - Obec Lanžov
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Předsedající seznámila přítomné s žádostí obce Lanžov o finanční dar 7 000, - Kč pro MŠ
Lanžov na neinvestiční náklady a navrhla tento dar poskytnout. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno.

Á

K
O

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar MŠ Lanžov 7 000, - Kč na neinvestiční
náklady.
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Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

O

seznámila přítomné s dodatkem smlouvy Marius Pedersen a.s. na svoz odpadu
v obci v roce 2019. Ceny za svoz odpadu jsou navýšeny cca o 8 %. Předsedající navrhla
ponechat ceny za známky pro občany z roku 2018. Ročně 750,- Kč popelnice 120 l, měsíční
svoz celkem 13 vozů. ročně 480,- Kč, popelnice 120 1, dvouměsíční svoz, celkem 7 svozů.
Zároveň navrhla dodatek této smlouvy 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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Předsedající
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Bod III - Schválení ceny známky za odpad pro rok 2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vdantice schvaluje dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na
svoz odpadů v roce 2019 a zároveň schvaluje cenu za známku za svoz odpadů pro občany
v roce 2019: popelnice 120 I měsíční svoz. 13 svozů 750, -Kč ročně, popelnice dvouměsíční
svoz, 7
svozů 480, -Kč ročně.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 3 bylo schváleno
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Bod IV- Nájem hostince (Výběr nájemce)
Předsedající navrhla zrušení záměru pronajmout hostinec. 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 schvaluje zrušení záměru pronajmout hostinec.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
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Usnesení č. 4 bylo schváleno

K
O

Bod V- Příprava rozpočtu na rok 2019

semámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019 a požádala přítomné o
případné změny. Žádné změny nebyly navrženy. Návrh rozpočtu bude přebytkový.
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Předsedající
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18, 15 hodin
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Předseruyící ukončila zasedání zastupitelstva v

Ověřovatelé:
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání
dne 26.11 • 2018
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následujícíprogram zasedání

I)
ll)

Schválení programu
Schválení daru- MŠ Lanžov - Obec Lanžov

III) Schválení ceny známky za odpad pro rok 2019

!!!

Příprava rozpočtu

na rok 2019
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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V)

Nájem hostince (výběr nájemce)
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2 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar MŠ Lanžov 7 000, - Kč na neinvestiční
náklady.
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Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na
svoz odpadů v roce 2019 a zároveň schvaluje cenu za svoz odpadů pro občany v roce
2019: popelnice 120 I měsíční svoz. 13 svozů 750, -Kč ročně, popelnice dvouměsíční svoz, 7
svozů 480, -Kč ročně.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4.) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje zrušení záměru pronajmout hostinec.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4 bylo schváleno

