Obec Vilantice
2.;astupitelstvo obce Vilantice

Zápis č. 5
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 25. 9. 2019 od 18:00 hodin.
Přítomni:

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

Hlaváček

Z.

Omluven:
Hosté: 3

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vil antice (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 16. 09. 2019 do 25. 09. 2019. Současně bylo
zveřejněno na "elektronické úřední desce".

P

IE

!!!

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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Bod 1.-

Určení ověřovatelů

Ř
E

N

*

zápisu ( & 95 odst.l Zákona o obcích)
zápisu Josefa Fialu a

Zdeňka Hlaváčka,

zapisovatelem

V

Blahovce.

O

Zdeňka

Ě

Předsedající určila ověřovateli
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Bod II - Schválení programu:

N

I

Předsedající

seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
členům

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

Určení ověřovatelů

zápisu ( & 95 odst. 1 Zákona o obcích)

II) Schválení programu
III)

Rozpočtové opatření č.

IV) Dar- Farní Charita

5

Dvůr

Králové n. Lab.

V)

Příkaz

k

inventuře

VI) Webové stránky obce- výběr zhotovitele
VII) Rybník- záměr pronájmu
VIII) Jednotka požární ochrany- smlouva o sdružení
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

*
J~ozpočtové opatření č.
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Bod ll I -

*
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Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2019, které bude přílohou
tohoto zápisu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno.

Á

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 512019.

Ř
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Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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seznámila přítomné s žádostí Farní Charity Dvůr Králové n. Lab. o finanční dar
a vzhledem k tomu, že služby Farní Charity jsou využívány občany obce, navrhla darovat
2 000,- Kč. 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

V

Bod IV- Dar- Farní Charita Dvůr Knllové n. Labem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 2 000, -

Kč

Farní

Charitě Dvůr

Králové n.

Lab.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4 bylo schvúleno
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Paní starostka dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2019. Provedením inventury
navrhla. Předseda: Zdeněk Blahovec, členové: Josef Fiala, Jana Holubová. Inventury
budou- provedeny do 31. Ol. 2020. Jmenovaní byli proško.leni dne 25.09.2019. 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 příkaz k inventuře majetku obce Vi/antice za rok
2019 k 31. 12. 2019 a zároveň schvaluje inventarizační komisi ve složení- Předseda:
Zdeněk Blahovec, členové: Josef Fiala, Jana Holubová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. S bylo schváleno.
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Bod VI- ·webové stránkv ob_ce- v{'běr zhotovitele
seznámila přítomné s nabídkami firem na zhotovení a udržování stránek obce.
Obec obdržela tři nabídky: Firma ANTE 27000 a 250Kč měsíčně , - Kč , Firma Rejl 18 000 a
500Kč měsíčně, firma GALILEO 19 OOOKč a 409Kč měsíčně - Kč. Zastupitelstvo obce
vybralo firmu Rejl, vzhledem k tomu, že se jedná o místní firmu, znalou místních poměrů a
vzhledem k rychlému jednání s firmou. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.

výběr firmy

Rejl a

pověřuje

starostku obce
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Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje
podepsáním smlouvy.

K
O

P

IE

!!!

Předsedající
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*
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
{]snesení č . 6 bylo schváleno

Předsedající

E

Bod Vll- Rvbník - zájem pronájmu

N

navrhla pronajmout rybník na níže uvedených pozemcích v k. ú. Vilantice od 1.
1. 2020 na 10 let pozemek p. č. 113/1 o výměře 8 542m2, druh pozemku- vodní plocha, pozemek p. č. 129, o výměře 482m2, druh pozemku- vodní plocha za následujících
podmínek: Údržba okolních pozemků a další údržby, rybník má zpracovaný manipulační
řád , současně žádáme návrh na chytání ryb pro občany (určený víkend, nebo soutěž chytání
a podobně) . 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 pronájem rybníka na níže uvedených pozemcích
v k. ú. Vi/antice od 1. 1. 2020 na JO let pozemek p. č. 11311 o výměře 8 542m2, druh
pozemku- vodní plocha, pozemek p. č. 129 o výměře 482m2, druh pozemku- vodní
plocha za následujících podmínek: Údržba oko/nich pozemků a další údržby, rybník má
zpracovaný manipulační řád, současně žádáme návrh na chytáni ryb pro občany (určený
víkend, nebo soutěž chytáni a podobně).
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se 2 Petera M., Essender P.

usnesení

č.

6 bylo schváleno
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Bod Vlil -.Jednotka Požární ochranv- smlouva o sdružt•ní
Předsedající navrhla přítomným, vzhledem k tomu, že obec Vilantice nemájmenovanou
Požární výjezdovou jednotku uzavřít smlouvu o sdružení na výjezdovou jednotku hasičů
s obcí Dubenec. Cena za rok 100, - Kč na občana Vilantic ročně. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin
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Předsedající ukončila
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 Petera M.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje uzavření smlouvy o sdružení na výjezdovou
jednotku hasičů s obcí Dubenec za 100, - Kč na občana Vilantic za rok a zároveň
pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy.

Přílohy:
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Rozpočtové opatření č.
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Záp1s byl vyhotoven dne: ~
Zaptsovatel:.. .... .......... ........ .................. ............ .

Ověřovatelé:

·~ ~- //_

.
Starosta:

-ťtP. ?. $/?

.......... .......... ~ ..... .. dne ... ... .............................. .... .. .

-~ ······

• • dne

. . ~d.....

. J!~~;:;:f.

.

dne . . . . . . . . . . • . . • . . .

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání
dne 25. 09. 2019
2) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání
Určení ověřovatelů

zápisu ( & 95 odst. 1 Zákona o obcích)

II) Schválení programu
III)

Rozpočtové opatření č.

5

IV) Dar- Farní Charita Dvůr Králové n. Lab.
V)

Příkaz

k

inventuře
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VI) Webové stránky obce- výběr zhotovitele
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VII) Rybník- záměr pronájmu

K
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VIII) Jednotka Požární ochrany- smlouva o sdružení
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 512019.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Kč

Farní

Charitě Dvůr

Králové n.
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4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 2 000,Lab.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
lJsnesení č. 4 bylo schváleno

N

I)

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje příkaz k inventuře majetku obce Vi/antice za
rok 2019 k 31. Ol. 2020 a zároveň schvaluje inventarizační komisi ve složení- Předseda:
Zdeněk Blahovec, členové: Josef Fiala, Jana Holubová.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje výběr firmy Rejl za cenu 18 000 Kč a 500Kč
a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 6 bylo schváleno
měsíčně, -Kč

7) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje pronájem rybníka na níže uvedených pozemcích
v k. ú. Vi/antice od 1. 1. 2020 na JO let pozemek p. č. 11311 o výměře 8 542m2, druh

pozemku- vodní plocha, pozemek p. č. 129 o výměře 482m2, druh pozemku- vodní
plocha za následujících podmínek: Údržba okolních pozemklí a další údržby, rybník má

zpracovaný manipulační řád, současně žádáme návrh na chytání ryb pro
víkend, nebo soutěž chytání a podobně).

občany (určený

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se 2 Petera M., Essender P.
Usnesení č. (, bylo schváleno

8) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje uzavření smlouvy o sdružení na výjezdovou
jednotku hasičů s obcí Dubenec za 100, - Kč na občana Vilantic za rok a zároveň
pověřuje starostku obce uzavřením této smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se 1 Petera M.
Usnesení č. 8 bylo schváleno

