
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 3 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 04. 06. 2019 od 17:30 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., P. Essender, Hlaváček Z., Petera M. , Fiala J., Holubová J. 
Omluven: 
Hosté: 1 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 17:30 hodin starostkou obce Vilantice ("dále jako "předsedající"). 

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 27. 05. 2019 do 04. 06. 2019 Současně bylo 
zveřejněno na "elektronické úřední desce". 

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). 

* * * 

Bod I- Určení ověřovatelů zápisu ( & 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Josefa Fialu, zapisovatelem 
Zdeňka Blahovce. 

* * * 
Bod II - Schválení programu: 

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. 12. 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) Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

II) Schválení programu 

III) Schválení závěrečného účtu za rok 2018 
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IV) Schválení závěrky za rok 2018 

V) Schválení dar MŠ Dubenec 

VI) Rozpočtové opatření č. 3 

VII) Žádost o dar na ČOV 

VIII) Žádost o dar Linka bezpečí 

IX) Požadavek občana 

X) Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s městem Dvůr Králové z roku 2003 
XI) Oprava hřiště 

XII) Záměr- prodat pozemek 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * * 

Bod III- Schválení závěrečného účtu za rok 2018 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2018, který bude přílohou 
tohoto zápisu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a 
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

* * 

Bod IV- Schválení závěrky za rok 2018 

* 

Předsedající seznámila přítomné se závěrkou roku 2018, která bude přílohou tohoto zápisu. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. Protokol podepsán. 

Návrh usnesení 4a: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 4a bylo schváleno 
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Dále seznámila předsedající s výsledkem hospodaření za rok 2018 a navrhla převod 

z účtu 431 na účet 432. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení 4b: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje převod hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 

432. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č 4b bylo schváleno 

* * * 

Bod V- Schválení dar MŠ Dubenec 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí MŠ Dubenec o finanční dar a navrhla částku 
5 000, - Kč na jedno dítě. Celkem 4 děti - celková výše daru 20 000, - Kč. Dar bude 
poskytnut ve formě proplacení faktur. 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 schvaluje proplacení faktur MŠ Dubenec ve výši 20 000, -
Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

* * * 

Bod VI -Rozpočtové opatření č. 3 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2019, které bude přílohou 
tohoto zápisu. 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 rozpočtové opatření č. 312019 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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* * * 

Bod VII -Žádost o dar na ČOV 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí  o příspěvek na 
stavbu ČOV. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro poskytnutí daru, navrhla 
tento dar ve výši 50 000, - Kč poskytnout. 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 50 000, -Kč J   

 na stavbu ČOV v KÚ Vi/antice. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

* * * 

Bod VIII - Žádost o dar Linka bezpečí 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí Linky bezpečí o dar. 

* * * 

Bod IX - Požadavek občana 

Předsedající seznámila přítomné s požadavkem občanů . Zastupitelstvo obce 
Vilantice rozhodlo svolat jednání za přítomnosti všech zúčastněných a ředitele 

Pozemkového úřadu, kde se věc objasní. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení.· 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje svolání jednání zúčastněných k objasnění 
požadavku a pověřuje starostku obce svoláním tohoto jednání. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se: Blahovec Z., Hlaváček Z., Jarošová D. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

Bod X Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s městem Dvůr Králové z roku 2003 

Předsedající seznámila přítomné s nutností výpovědi Veřejnoprávní dohody s městem 
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Dvůr Králové z roku 2003, vzhledem k tomu, že byla uzavřená nová smlouva a 
seznámila přítomné se zněním této dohody. 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 schvaluje dohodu o ukončení Veřejnoprávní smlouvy 
s městem Dvůr Králové z roku 2003. 

Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

Bod XI -Oprava hřiště 

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s možností získání dotace na opravu veřejného hřiště. 
Informovala o schůzce s projektantem, který zašle návrhy a požádala přítomné o podání 
návrhů o podobě hřiště do příštího zasedání. Dále vznesla dotaz, jestli se má pokračovat 
v přípravě žádosti o dotaci. 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 přípravu návrhu hřiště k žádosti o dotaci na 
rekonstrukci veřejného hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. ll bylo schváleno 

* * * 

Bod XII - Záměr orodat oozemek 

Předsedající navrhla přítomným schválit záměr prodat pozemek č. 33 v KÚ Vilantice o 
výměře 435m2 za cenu 50,- Kč za m2. 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 prodat pozemek č. 33 v KÚ Vilantice o výměře 435 
m2 za cenu 50, -Kč za m2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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* * * 

Informace starostky: ZO bere na vědomí 

- Informovala přítomné o získání 3. místa v soutěži Vesnice roku 

Královehradeckého kraje 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,45 hodin 

Přílohy: Závěrečný účet za rok 2018 
Závěrka za rok 2018 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 

Zápis byl vyhotoven dne: ll. 06. 2019 

Zapisovatel: .................. ..... ... k ........ . 
Ověřovatelé: ....... ~ ......... dne ........ .!t .. G. .... ~.(~l .......... .. 

·······~······· ........ dne ....... .:1./.:.L!tJ.fJ. ............ . 
Starosta: ........ ~~~d., .................... dne ........ :((JÍ.:.#.. !.CZ .......... .. 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 04. 06. 2019 

2)Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 

D Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

ll) Schválení programu 

III) Schválení závěrečného účtu za rok 2018 

IV) Schválení závěrky za rok 2018 

V) Schválení dar MŠ Dubenec 

VI) Rozpočtové opatření č. 3 

VII) Žádost o dar na ČOV 

VIII) Žádost o dar Linka bezpečí 

IX) Požadavek občana 

X) Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy s městem Dvůr Králové z roku 2003 
XI) Oprava hřiště 

XII) Záměr- prodat pozemek 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3) Zastupitelstvo obce Vi/antice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a 
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje účetní závěrku za rok 2018. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 4a bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převod hospodářského výsledku z účtu 431 na účet 

432. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
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Usnesení č 4b bylo schváleno 

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje proplacení faktur MŠ Dubenec ve výši 20 000, -
Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

7) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje příspěvek 50 000,- Kč   

 na stavbu ČOV v KÚ Vi/antice. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

9) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje svolání jednání zúčastněných k objasnění 
požadavku a pověřuje starostku obce svoláním tohoto jednání. 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti O, Zdrželi se: Blahovec Z., Hlaváček Z., Jarošová D. 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

1 O) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dohodu o ukončení Veřejnoprávní smlouvy 

s městem Dvůr Králové z roku 2003. 

Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 1 O bylo schváleno. 

ll) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje přípravu návrhu hřiště k žádosti o dotaci na 
rekonstrukci veřejného hřiště. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. ll bylo schváleno 

12) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodat pozemek č. 33 v KÚ Vi/antice o výměře 
435m2 za cenu 50, -Kč za m2. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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