
\ Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, 
konaného dne 14. 10. 2019 od 18:00 hodin. 

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

Zah~íjení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 18:00 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 4. 10. 2019 do 14. 10. 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.l Zúkona o obcích ) 
Předsedající určila ověřovateli zápisu Pavla Essendera a Martina Peteru, zapisovatelem Zdeňka 

Blahovce. 

* * * 
Bod U- Schválení programu: 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
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. 

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

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

II) Schválení programu 

III) Řád hřbitova 

IV) Pronájem rybník 

V) Hřiště - plán oprav nebo investic na rok 2020 

m Vl) Chodník v obci projekt 
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Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * * 
Bod III -Řád hřbitova 
Předsedající seznámila přítomné s řádem hřbitova a navrhla tento řád schválit. 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 schvaluje řád hřbitova. 

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

* * 
Bod IV- Pronájem rvbník 

* 

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem nabídek na pronájem rybníka. Obec obdržela pouze 
jednu nabídku od Českého rybářského svazu z. s. Místní organizace Starý Ples, která obsahuje: 
10 000,- Kč nájemné za rok, 3 x ročně (víkendový den od 8.00 hod do 12.00 hod), chytání zdarma 
pro občany obce Vilantice metodou chyť a pusť dle Rybářského řádu, 1 x ročně pořádání 
rybářských závodů pro veřejnost, možnost prodeje ryb při výlovech za výhodné ceny, údržba 
okolních pozemků (sekání trávy, prořezávání náletů atd.), a navrhla tuto nabídku schválit. P. Petera 
vznesl protinávrh, aby obec měla rybník ve své správě a režii. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto 
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno. 

Nejdříve bylo hlasováno pro protinávrh pana Petery. 
Aby obec měla rybník ve své správě. 

Výsledek hlasování: Pro p. Petera, Proti 5, Zdrželi se Holubová 

Dále bylo hlasováno o návrhu p. Starostky 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje pronájem rybníka na dobu 1 O let Českému 
rybářskému svazu z. s. MO Starý Ples za těchto podmínek. 

1 O 000, - Kč nájemné za rok 
3 x ročně (víkendový den od 8.00 hod do 12.00 hod) chytání zdarma pro občany obce 
Vilantice metodou chyť a pusť dle rybářského řádu 
1 x ročně pořádání rybářských závodů pro veřejnost 
možnost prodeje ryb při výlovech za výhodné ceny 
údržba okolních pozemků (sekání trávy, prořezávání náletů atd.) zároveň pověřuje 
starostku uzavřením nájemní smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti Petera, Zdrželi se Holubová 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

* * * 
Bod V- Hřištč- plán oprav nebo investice na rok 2020 

Předsedající navrhla přítomným, provést opravu hřiště a to výměnou skluzavky včetně 
věže, houpačky, pingpongového stolu, zhotovení dopadové plochy pod lanovou dráhou a 
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kolem pingpongového stolu, opravu a zvýšení oplocení kolem hřiště a opravu travnatého 
povrchu. Zároveň seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci na shora 
uvedené opravy z POV KHK pro rok 2020. Pan Essender podal protinávrh, a navrhl 
hrací prvky vyměnit a co se týká povrchu hřiště počkat na dotace a zhotovit umělý 
povrch hřiště. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 
Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu pana Essendera 
Návrh usnesení: 

Hrací prvky vyměnit a co se týká povrchu hřiště počkat na dotace a zhotovit umělý 
povrch hřiště. 

Výsledek hlasování: Pro Essender, Proti Blahovec, Holubová, Jarošová, Zdrželi se 
Fiala, Hlaváček, Petera 

Dále bylo hlasováno o návrhu p. starostky 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje opravu hřiště výměnou skluzavky včetně věže, 
houpačky, pingpongového stolu, zhotovení dopadové plochy pod lanovou dráhou a kolem 
pingpongového stolu, opravu a zvýšení oplocení hřiště a opravu travnatého povrchu. Dále 
schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KHK pro rok 2020 a pověřuje starostku obce D. 
Jarošovou jejím podáním. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti Essender, Zdrželi se O 
U snesení č. 5 bylo schváleno. 

* * * 
Bod VI- Chodník v obci- projekt 
Předsedající vznesla dotaz zda zadat vypracování projektové dokumentace na chodníky v obci. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že nejdříve provede průzkum případně zajistí předběžný souhlas majitelů 
sousedních pozemků s realizací chodníku. 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 průzkum a zajištění předběžného souhlasu 
majitelů sousedních pozemků pro realizaci chodníku. 

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

* * * 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin 

::::::1:hoď".".e~~~~:x;9 ........... . 
•• o 

·············n··,:· ... ::: .................. dne .......... ?:.~: .. ~.~-· ... ..?:~;~.~-······ 
I . 

.............. : .. ~.~·············dne .......................................... . 

Ověřovatelé: 

···········7~~~!.?/.:.. ...... ~ne ....... ((· .. !.'~.--~(.~··· 
j/ 

Starosta 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE

!!!
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výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 14. 10. 2019 

I) 

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

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

II) Schválení programu 

III) Řád hřbitova 

IV) Pronájem rybník 

V) Hřiště - plán oprav nebo investic na rok 2020 

VI) Chodník v obci prodej 

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

3) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje řád hřbitova. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 
U snesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje pronájem rybníka na dobu 1 O let Českému 
rybářskému svazu z. s. MO Starý Ples za těchto podmínek. 

1 O 000, - Kč nájemné ročně 
3 x ročně (víkendový den od 8.00 hod do 12.00 hod) chytání zdarma pro občany obce 
Vi/antice metodou chyť a pusť dle rybářského řádu 
1 x ročně pořádání rybářských závodů pro veřejnost 
možnost prodeje ryb při výlovech za výhodné ceny 
údržba okolních pozemků (sekání trávy, prořezávání náletů atd.) zároveň pověřuje 
starostku uzavřením nájemní smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti Petera, Zdrželi se Holubová 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje opravu hřiště výměnou skluzavky včetně věže, 
houpačky, pingpongového stolu, zhotovení dopadové plochy pod lanovou dráhou a kolem 
pingpongového stolu, opravu a zvýšení oplocení hřiště a opravu travnatého povrchu. Dále 
schvaluje podání žádosti o dotaci z POVKHK a pověřuje starostku obce D. Jarošovou je
jím podáním. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti Essender, Zdrželi se O 
U snesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje průzkum a zajištění předběžného souhlasu 
majitelů sousedních pozemků pro realizaci chodníku. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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