Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilantice,
konaného dne 31.října 2018, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako
"zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17 hodin dosavadním starostkou obce Dagmar Jarošovou (dále
jako "předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Vilantice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
22.10.2018. do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".
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Předsedající schůze
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Složení slibu členy zastupitelstva
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Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu(§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
107
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Vilantice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova "slibuji"
a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
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Bod I - U rčení

ověřovatelů

*

*

a zapisovatele

Předsedající

navrhla určit ověřovateli zápisu Janu Holubovou a Zdeňka Hlaváčka a zapisovatelem
Zdeňka Blahovce K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vilantice určuje ověřovateli zápisu .Janu Holubovou a
Zdeňka Hlaváčka a zapisovatelem Zdeňka Blahovce.
Výsledek hlasování: Pro 6, ProtiO, Zdrželi se 1 Holubová J.
Usnesení č. l bylo schváleno

Bod 2- Schválení programu
seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
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Předsedající
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3) Volba starosty a místostarosty
· určení počtu místostarostů
· určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( § 71 odst. 1
písm. aJ zákona o obcích)
· určení způsobu volby starosty a místostarosty
· volba starosty
· volba místostarosty
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4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
· určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
· volba předsedy finančního výboru
· volba předsedy kontrolního výboru
· volba členů finančního výboru
· volba členů kontrolního výboru
členů

zastupitelstva (§ 72

N

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
odst. 2 zákona o obcích)

6) Jednací řád- schválení
7) Rozpočtové opatření č.5
8) ČOV- Dar místní občan-splněné podmínky pravidel pro poskytnutí
9) Závazek údržby:stavba C5-pozemkové úpravy (stavba cesty)
10)Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2024
ll)Jmenování členů inventurní komise
12)Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova KHK
13)Záměr pronajmout hostinec-schválení podmínek smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod III - volba starosty a místostarosty

Určení počtu místostarostů: Předsedající

navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho
místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.

Návrh usnesení 3 a): Zastupitelstvo obce Vi/antice schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7, ProtiO, Zdrželi se
Usnesení č. 3 a) bylo schváleno.
funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Pan Petera
Martin podal proti návrh na neuvolněného starostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení 3 b): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s§ 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcfch určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
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neuvolněn.
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Výsledek hlasování: Pro: 2 Petera M., Holubová J., Proti: 5 , Zdrželi se O
Usnesení č. 3 b)nebylo schváleno.
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Návrh usnesení 3 c): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s§ 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcfch určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.

Určení způsobu
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Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2 Petera M., Holubová J. , Zdrželi se O
Usnesení č. 3 c) bylo schváleno.
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volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány
do připravené hlasovací umy, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly
podány.

Návrh usnesení 3d): Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje způsob volby starosty
a místostarosty hlasování zvednutím ruky .
Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 3d) bylo schváleno.
Předsedající

dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvoleni
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Blahovec Zdeněk navrhl zvolit
do funkce starosty Dagmar Jarošovou, p. Petera Martin navrhl na funkci starosty p. Josefa
Fialu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 3e): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí starostou paní Dagmar Jarošovou
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1 Petera M., Zdrželi se : O
Usnesení č. 3e) bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzala starostka vedení zasedání (dále veden jako "předsedající")
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Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Dagmar Jarošová navrhla zvolit do funkce místostarosty Zdeňka
Blahovce, p. Martin Petera navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Janu Holubovou. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení 3J): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí místostarostou Zdeňka Blahovce
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2 Petera M., Holubová J., Zdrželi se: O
Usnesení č. 3t) bylo schváleno.
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Předsedající

E

a určení počtu jejich členů:
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Zřízení výborů
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Bod IV- Zřízení finančního a kontrolního výboru

úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a§ 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý(§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy(§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení 4a): Zastupitelstvo obce Vi/antice zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka obce Dagmar Jarošová navrhla zvolit
do funkce předsedy finančního výboru Janu Holubovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Návrh usnesení 4b): Zastupitelstvo obce Vi/antice volípředsedou finančního výboru Janu
Holubovou
Výsledek hlasování 4b): Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se 1 Holubová J.
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
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Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Starostka Dagmar Jarošová navrhla zvolit
do funkce předsedy kontrolního výboru p. Josefa Fialu. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Volba členů
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Návrh usnesení 4c): Zastupitelstvo obce Vi/antice volípředsedou kontrolního výboru
Josefa Fialu
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se:1 Holubová J.
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.
finančního
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a kontrolního výboru:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Starostka obce Dagmar Jarošová navrhla zvolit členem finančního výboru Pavla
Essendera a Zdeňka Hlaváčka
Návrh usnesení 4d): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí členy finančního výboru Pavla
Essendera a Zdeňka Hlaváčka
Výsledek hlasování 4d): Pro: 6,Proti : O, Zdrželi se: 1 Essender P.
Usnesení č. 4d) bylo schváleno.
Předsedající

vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru . Byly podány následující návrhy: Starostka obce Dagmar Jarošová navrhla
zvolit členem kontrolního výboru Janu Holubovou a Martina Peteru
Návrh usnesení 4e): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí členy kontrolního výboru Janu
Holubovou a Martina Peteru
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se:1 Holubová J.
Usnesení č. 4e bylo schváleno.
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Bod V- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

neuvolněných členů

zastupitelstva

Předsedající

navrhla, po dlouhé diskuzi se zastupiteli, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována
odměna ve výši Holubová Jana -O,- Kč, Fiala Josef- O, Kč, Patera Martin- O,- Kč,
Essender Pavel - O, - Kč, Hlaváček Zdeněk- 700, -Kč, a to ode dne 1.11.20 18.
Předsedající navrhla též odměnu za výkon funkce místostarosty obce(§ 72 odst. 2 zákona o
obcích) ve výši 10 950,- Kč. Paní Holubová podala protinávrh na odměnu místostarosty
5 000, - Kč, který zdůvodnila roční úsporou 62 940, - Kč včetně odvodů. Před hlasováním
nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná
stanoviska.
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Návrh usnesení Sa): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši Holubová Jana O, -Kč, Fiala Josef O, -Kč, Petera Martin O, Kč, Essender Pavel O, - Kč, Hlaváček Zdeněk 700, - Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvm1w
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování 5a): Pro:7, Proti: O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
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Návrh usnesení Sb): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s§ 72 odst. 2 a§ 84 odst 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši S 000, - Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována 1.11.2018
Výsledek hlasování: Pro: 3 Holubová J., Patera M., Essender P., Proti: 4, Zdrželi se:

N

E

Usnesení č.5b) nebylo schváleno.
Návrh usnesení Se): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s § 72 odst. 2 a§ 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši JO 9SO,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována 1.11.2018
Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2 Essender P., Holubová J., Zdrželi se: 1 Petera M.
Usnesení č.5c) bylo schváleno.
Zastupitelům

bylo sděleno ,že to, zda obec bude poskytovat odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce a za výkon jakých funkcí, závisí zcela na jejím rozhodnutí- s výjimkou
neuvolněného starosty, který má právní nárok na poskytnutí odměny. Obec tedy není
povinna poskytovat tyto odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit, nemůže
je určit ve výši, která by překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č.
318/2017 Sb. 18 Např. od dne jejich zvolení do funkce (v případě náhradníků lze předem
do budoucna stanovit, že odměna jim bude poskytována ode dne, kdy jim vznikl mandát
člena zastupitelstva obce; v případě členů zastupitelstva zvolených ve volbách toto možné
není, neboť mandát jim vznikl již zvolením před ustavujícím zasedání, na němž bylo

o odměnách rozhodováno). Odměnu ne lze stanovit zpětně, lze odkázat na Metodické
doporučení odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. 5.4 (Nová právní úprava
odměňování a ostatních souvisejících nároků a peněžitých plnění členů zastupitelstev
územních samosprávných celků), dostupné na http://www.mvcr.czlodk.
Bod VI - Jednací řád - schválení
Předsedající

seznámila přítomné s jednacím řádem obce a navrhla tento řád schválit. 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 jednací řád obce.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 Fiala J.
Usnesení č. 6 bylo schváleno

P

Bod VII- Rozpočtové opatření č 5

seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2018, které bude
tohoto zápisu.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 rozpočtové opatření č. 512018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 7 bylo schváleno

N

Bod VIII- ČOV- Dar místní občan -splněné podmínky pro poskytnutí
Předsedající seznámila přítomné s žádostí manželů Peterových o příspěvek na stavbu ČOV.
Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro poskytnutí daru navrhla tento dar
poskytnout. Před hlasováním oznámil pan Petera Martin osobní zájem k této věci.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 příspěvek 25 000, 25 000,- Jiřímu Peterovi na stavbu ČOV v k.ú. Vi/antice.

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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Bod IX- Závazek údržby: stavba CS- pozemkové úpravv (Stavba cesty)
Předsedající seznámila přítomné s nutností uzavření závazku k údržbě polní cesty C5 v k.ú.
Vilantice a nevrhla tento závazek 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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Bod X- Schyálení střednědobého výhledu
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vi/antice potvrzuje pro projekt polní cesta C5 v k.ú. Vi/antice, že obec
Vilanticejako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení polní cesty C5 v k.ú.
Vi/antice se zavazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu nejméně
5 let od data převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.
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Předsedající seznámila přítomné se střednědobým výhledem rozpočtu na období roků 2019
- 2024 a navrhla tento výhled 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;

N

E

Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období roků 2019
- 2024 v souladu s předlohou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Bod XI - Jmenování členů

inventůrní

komise

Paní starostka jmenovala členy inventarizační komise obce za rok 2018, předsedu: Zdeňka
Blahovce, členy: Josefa Fialu a Janu Holubovou. Jmenovaní byli proškolení dne 31.10.
2018.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 provedením inventur majetku obce za rok 2018
k 31.12.2018 inventarizační komisi ve složení, předseda; Zdeněk Blahovec, členové; Josef
Fiala, Jana Holubová.
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se 2 Fiala J., Holubová J.
Usnesení č. ll bylo schváleno

Bod XII - Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova KHK
Předsedající seznámila přítomné s možností získání dotace z Programu obnovy venkova
KHK a navrhla o tuto dotaci požádat na opravu střechy hasičské zbrojnice a případně
nátěru zvonice.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 Jlilantice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu KHK obnovy
venkova účel č. 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Předsedající

přítomným

K
O

P

Bod XIII- Záměr pronajmout hostinec- schválení podmínek smlouvy

navrhla po obsáhlé diskuzi ,pronajmout hostinec od 1.12.2018 a navrhla
určit podmínky smlouvy. Obecní zastupitelstvo určuje následující podmínky

záměru:
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nájem 1 000,- Kč měsíčně
otevírací doba minimálně 4 dny v týdnu, minimálně 5 hodin denně
úklid po každém otevíracím dni
minimálně 2x ročně čištění oken
úklid pergoly
v případě poškození nebo ztrátě talířů a příborů - finanční náhrada
při předání výmalba a úklid hostince
elektro přístroje opravy, případně obměna hradí obec
3 měsíční zkušební lhůta
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Jlilantice schvaluje pronájem hostince od 1.12.2018 za
podmínek;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

těchto

nájem 1 000,- Kč měsíčně
otevírací doba minimálně 4 dny v týdnu, minimálně 5 hodin denně
úklid po každém otevíracím dni
minimálně 2x ročně čištění oken
úklid pergoly
v případě poškození nebo ztrátě talířů a příborů - finanční náhrada
při předání výmalba a úklid hostince
elektro přístroje opravy, případně obměna hradí obec
3 měsíční zkušební lhůta
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1 Jarošová D., Zdrželi se O
Usnesení č. 13 bylo schváleno
Informace starostky:
dne 1.12.2018 od 16,00 hod
obcí
předán

dopis

zastupitelům

proběhne

v penzionu v Dubenci na

Faře

školení

zastupitelů

-informace Jana Hamáčka

publikace místních samospráv bude předána během dalšího týdne
Mikulášská nadílka pro 44 dětí,300, - Kč na dítě

IE

*

*

Předsedající ukončila

K
O

P

*

!!!

26.11.2018 v 17,3 Ohod se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce

zasedání zastupitelstva v 19,00 hod

zápisu: 1) Prezenční listina 2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva
obce 3) Rozpočtové opatření č. 5/2018,Jednací řád,Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
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Zápis byl vyhotoven dne: 6. ll. 2018
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Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vilantice
konaného dne 31. 10.2018
*

*

*

1) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vi/antice určuje ověřovateli zápisu .Janu Holubovou a
Zdeňka Hlaváčka

a zapisovatelem Zdeňka Blahovce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 Holubová J.
Usnesení č. 1 bylo schváleno
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2) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program
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ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
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3) Volba starosty a místostarosty
· určení počtu místostarostů
· určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni(§ 71 odst. 1
písm. a/ zákona o obcích)
· určení způsobu volby starosty a místostarosty
· volba starosty
· volba místostarosty
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4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
· určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
· volba předsedy finančního výboru
· volba předsedy kontrolního výboru
· volba členů finančního výboru
· volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
odst. 2 zákona o obcích)

členů

zastupitelstva (§ 72

6) Jednací řád - schválení
7) Rozpočtové opatření č. 5
8) ČOV- Dar místní občan-splněné podmínky pravidel pro poskytnutí
9) Závazek údržby: stavba C5-pozemkové úpravy (stavba cesty)
10)Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2024
ll)Jmenování členů inventurní komise
12)Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova KHK
13)Záměr pronajmout hostinec-schválení podmínek smlouvy
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3) Návrh usnesení 3 a): Zastupitelstvo obce Vi/antice schválilo zvolení jednoho

místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se
Usnesení č. 3 a) bylo schváleno.
Návrh usnesení 3 b): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s§ 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
neuvolněn.

Výsledek hlasování: Pro: 2 Petera M., Holubová J., Proti: 5 , Zdrželi se O
Usnesení č. 3 b) nebylo schváleno.
Návrh usnesení 3 c): Zastupitelstvo obce Vilantice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva

!!!

uvolněn.
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Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2 Petera M., Holubová J. , Zdrželi se O
Usnesení č. 3 c) bylo schváleno.
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Návrh usnesen( 3d): Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje způsob volby starosty
a místostarosty hlasování zvednutfm ruky .
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 3d) bylo schváleno.
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Návrh usnesen( Je): Zastupitelstvo obce Vilantice volí starostou paní Dagmar Jarošovou
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1 Petera M., Zdrželi se : O
Usnesení č. 3e) bylo schváleno.
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Návrh usnesení JO:Zastupitelstvo obce Vilantice volí místostarostou Zdeňka Blahovce
Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2 Petera M., Holubová J., Zdrželi se: O
Usnesení č. 3t) bylo schváleno.

N

4) Návrh usnesení 4a): Zastupitelstvo obce Vilantice zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou třfčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.

Návrh usnesení 4b): Zastupitelstvo obce Vi/antice volípředsedoufinančnfho výboru Janu
Holubovou
Výsledek hlasování 4b): Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se 1 Holubová J.
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.
Návrh usnesení 4c): Zastupitelstvo obce Vi/antice volípředsedou kontrolního výboru
Josefa Fialu
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se:1 Holubová J.
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.
Návrh usnesení 4d): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí členy finančnfho výboru Pavla
Essendera a Zdeňka Hlaváčka
Výsledek hlasování 4d): Pro: 6, Proti : O, Zdrželi se: 1 Essender P.

Usnesení č. 4d) bylo schváleno.

Návrh usnesení 4e): Zastupitelstvo obce Vi/antice volí členy kontrolního výboru Janu
Holubovou a Martina Peteru
Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: O, Zdrželi se: 1 Holubová J.
Usnesení č. 4e bylo schváleno.
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5)Návrh usnesení Sa): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši Holubová Jana O,- Kč, Fiala JosefO,- Kč, Petera Martin O,Kč, Essender Pavel O, - Kč, Hlaváček Zdeněk 700, - Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v pfípadě náhradníka ode dne prvm1w
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování 5a): Pro: 7, Proti: O, Zdrželi se: O
Usnesení č. 5a) bylo schváleno.
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Usnesení č.S b) nebylo schváleno.

N

Á

K
O

Návrh usnesení Sb): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s § 72 odst. 2 a§ 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce mfstostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši S 000, -Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována 1.11.2018
Výsledek hlasování: Pro: 3 Holubová J., Patera M., Essender P., Proti: 4, Zdrželi se:
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Návrh usnesen{ Se): Zastupitelstvo obce Vi/antice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcfch stanov{ odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 O 9SO, -Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována 1.11.2018
Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2 Essender P., Holubová J., Zdrželi se: 1 Patera M.
Usnesení č.Sc) bylo schváleno.
6) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje jednací řád obce.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 Fiala J.
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. S/2018.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
U snesení č. 7 bylo schváleno

8)Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje příspěvek 2S 000, - Kč p.
Jiřímu Peterovi na stavbu ČOV v k. ú. Vilantice.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
U snesení č. 8 bylo schváleno

Jaroslavě Peterové a

2S 000, -

9) Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vilantice potvrzuje pro projekt polní cesta es v k.ú. Vilantice, že obec
Vilantice,jako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení polní cesty es v k.ú.

l
Vilantice se ZIIVazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu
od daúl převedení dotace (konečné platby) na účet příjemce dotace.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 9 bylo schváleno

nejméně

5 let

lO)Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období roků 2019
- 2024 v souladu s předlohou.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 10 bylo schváleno
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ll)Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje provedením inventur majetku obce za rok 2018
k 31.12.2018 inventarizační komisi ve složení ,předseda; Zdeněk Blahovec, členové; Josef
Fiala, Jana Holubová.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se 2 Fiala J., Holubová J.
Usnesení č. ll bylo schváleno
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12)Návrh usnesení;
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu KHK obnovy
venkova účel č. 1 Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 12 bylo schváleno
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13 )Návrh usnesení;

těchto
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nájem 1 000, - Kč měsíčně
otevírací doba minimálně 4 dny v týdnu, minimálně 5 hodin denně
úklid po každém otevíracím dni
minimálně 2x ročně čištění oken
úklid pergoly
v případě poškození nebo ztrátě talířů a příborů- finanční náhrada
při předání výmalba a úklid hostince
elektro přístroje opravy, případně obměna hradí obec
3 měsíční zkušební lhůta
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

N

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ě

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje pronájem hostince od 1.12.2018 za
podmínek;

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1 Jarošová D., Zdrželi se O
Usnesení č. 13 bylo schváleno

