
Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice

Zápis č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 12. 12. 2019 od 18:00 hodin.

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z.  Hlaváček Z., Fiala J., Holubová J. 
    p. Petera M. příchod 18:10
   p. Essender P. Odchod 18:14 

Zahájení 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 03.  12.  2019 do 12. 12.  2019 Současně bylo
zveřejněno na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze konstatovala, že přítomno je 6 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. Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice  schvaluje následující program zasedání

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

II) Schválení programu 

III) Dar pro Mateřskou školu Lanžov

IV) Příspěvky vrty



V) Příspěvek na veřejnou cestu v soukromém vlastnictví

VI) Rozpočet na rok 2020

VII)  Hřiště – žádost o příspěvek z nadace

VIII) Rozpočtové opatření č. 6/2019

IX) Revokace usnesení V. / 4. 7. 2019

X) Dodatek smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s., plus ceny známek pro rok 
2020

Výsledek hlasování:   Pro 6,  Proti 0,  Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

Bod III – Dar pro Mateřskou školu Lanžov

Předsedající  seznámila přítomné s žádostí  obce Lanžov o finanční dar pro MŠ Lanžov a
navrhla darovat 5 000, - Kč na žáka, celkem 10 000, - Kč  na neinvestiční náklady. 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  dar  MŠ  Lanžov  ve  výši  10 000,  -  Kč  na
neinvestiční náklady.

Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

* * *

Bod IV -  Příspěvky vrty

Předsedající seznámila přítomné s nutností řešení pitné vody v obci. Jako nejlepší řešení se
jeví forma individuálních vrtů vodních zdrojů a proto navrhla poskytování příspěvku 50 000,
- Kč na jeden vrt za těchto podmínek: 
1) Vydané stavební povolení
2) Žadatel musí doložit: 1. trvalý pobyt v obci Vilantice nebo Chotěborky

      2. pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
      3. potvrzení o bezdlužnosti vůči obci (vydá účetní obce)
      4. na každý vrt je možno žádat o příspěvek pouze jednou
      5. příspěvek je možno poskytnout na objekty zkolaudované od 

1. 1. 2020
      6. o příspěvek žádá majitel nemovitosti s trvalým pobytem v obci

Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce a není na něho právní nárok .
Dále  navrhla  revokaci  usnesení  č.  6/2005  –  pravidla  pro  poskytování  příspěvku  na



podporu individuální bytové výstavby dle zákona č. 128/2000 & 85 odst. b. 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 příspěvek na vrty vodních zdrojů ve výši 50 000, - 

Kč na jeden vrt za těchto podmínek:

1) Vydané stavební povolení
2) Žadatel musí doložit: 1. trvalý pobyt v obci Vilantice nebo Chotěborky

      2. pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
      3. potvrzení o bezdlužnosti vůči obci (vydá účetní obce)
      4. na každý vrt je možno žádat o příspěvek pouze jednou
      5. příspěvek je možno poskytnout na objekty zkolaudované od 

1. 1. 2020
      6. o příspěvek žádá majitel nemovitosti s trvalým pobytem v obci

Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce a není na něho právní nárok.
Dále revokuje usnesení č. 6/2005 – pravidla pro poskytování příspěvku na podporu
individuální bytové výstavby dle zákona č. 128/2000 & 85 odst. b.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0

Usnesení č 4 bylo schváleno

* * *

Bod V – Příspěvek na veřejnou cestu v     soukromém vlastnictví.  

Předsedající  seznámila  přítomné  s žádostí  p.  Michala  Štípka  o  příspěvek  na  opravu
veřejné cesty v soukromém vlastnictví a navrhla příspěvek 30 000, - Kč za podmínek
zřízení  věcného břemene práva  chůze,  jízdy a  zřízení  inženýrských sítí.  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 příspěvek 30 000, - Kč na opravu veřejné cesty
v soukromém  vlastnictví  pana  Michala  Štípka  za  podmínek  zřízení  věcného  břemene
práva chůze , jízdy a zřízení inženýrských sítí.

Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

* * *

Bod VI – rozpočet na rok 2020

Předsedající  seznámila  přítomné  s návrhem  rozpočtu  na  rok  2020,  který  bude  přílohou
tohoto  zápisu.  Příjmy  2 881 970,  -  Kč,  výdaje  3 495 970,  -  Kč,  rozpočet  je  schodkový,
navržený schodek bude pokryt z finančních prostředků minulých let. 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 návrh rozpočtu obce Vilantice na rok 2020, celkem
rozpočtové příjmy 2 881 970, - Kč, rozpočtové výdaje 3 495 970, - Kč, rozpočet je navržen 
jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních prostředků minulých let. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

* * *

Bod VII – Hříště – žádost o příspěvek z nadace

Předsedající poděkovala p. J. Fialovi za návrh na podání žádosti z nadace ČEZ o příspěvek 
na hřiště. Podala žádost a bylo obci Vilantice touto nadací poskytnuto 240 000, - Kč. 60 000,
- Kč musí doplatit obec z vlastních prostředků. Dále seznámila přítomné s plánem 
rekonstrukce hřiště. Dále požádala o schválení přijetí  příspěvku  240 000, - Kč z nadace 
ČEZ Oranžové hřiště 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 Vilantice schvaluje přijetí příspěvku 240 000, - Kč z nadace ČEZ 
Oranžové hřiště 2019.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

* * *

Bod VIII  - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2019, 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. 6/2019

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

* * *
. 
Bod IX – Revokace usnesení V. 4. 7. 2019

Předsedající navrhla přítomným revokaci usnesení č. V. / 4. 7. 2019 z důvodu rozdělení  
pozemku pro věcné břemeno. 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 revokuje usnesení č. V. / 4. 7. 2019.



 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Bod  X  Dodatek smlouvy o dílo s     firmou Marius Pedesen a.s. plus ceny známek pro rok 2020  

Předsedající seznámila přítomné s dodatkem smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na
svoz odpadu v obci v roce 2020, ceny za svoz vycházejí: pro dvouměsíční svoz tj.7x
ročně 580,  -  Kč ,  měsíční  svoz 13 x ročně  912,  -  Kč,  a  navrhla  tyto ceny za svoz
odpadu :  ročně 900, - Kč popelnice 120 l měsíční svoz celkem 13 svozů ročně, ročně
600, - Kč popelnice 120 l 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.

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s.
na svoz odpadů v roce 2020 a zároveň schvaluje cenu za známky za svoz odpadu pro obča-
ny v roce 2020: popelnice 120 l měsíční svoz 13 svozů 900, - Kč, popelnice 120 l dvoumě-
síční svoz 7 svozů 600, - Kč ročně.   

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 Fiala J., Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

* * *

Informace starostky: ZO bere na vědomí
Uzavřela smlouvu s úřadem práce na 1 pracovníka na měsíce prosinec 2019 a leden 2020

Byla zkolaudovaná cesta C 5

- Byly přerušena práce na rekonstrukci silnice Vilantice – Dubenec, pokračování bude 
na jaře.

- Budou vycházet nové jízdní řády.

- Budeme na příštím zasedání přijímat hroby do majetku obce.

- Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin

- Přílohy: Návrh rozpočtu na rok 2020

  Rozpočtové opatření č. 6/2019

Zápis byl vyhotoven dne:  21. 12. 2019

Zapisovatel:.......................................................

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

          .............................................. dne ...........................................

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................



                  Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
 dne 12. 12. 2019

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice  schvaluje následující program zasedání

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

II) Schválení programu 

III) Dar pro Mateřskou školu Lanžov

IV) Příspěvky vrty

V) Příspěvek na veřejnou cestu v soukromém vlastnictví

VI) Rozpočet na rok 2020

VII)  Hřiště – žádost o příspěvek z nadace

VIII) Rozpočtové opatření č. 6/2019

IX) Revokace usnesení V. / 4. 7. 2019

X) Dodatek smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s., plus ceny známek pro rok 
2020

Výsledek hlasování:   Pro 6,  Proti 0,  Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3)  Zastupitelstvo  obce  Vilantice  schvaluje  dar  MŠ  Lanžov  ve  výši  10 000,  -  Kč  na
neinvestiční náklady.
Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje příspěvek na vrty vodních zdrojů ve výši 50 000, - Kč 

na jeden vrt za těchto podmínek:

3) Vydané stavební povolení
4) Žadatel musí doložit: 1. trvalý pobyt v obci Vilantice nebo Chotěborky

      2. pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas
      3. potvrzení o bezdlužnosti vůči obci (vydá účetní obce)
      4. na každý vrt je možno žádat o příspěvek pouze jednou
      5. příspěvek je možno poskytnout na objekty zkolaudované od 

1. 1. 2020
      6. o příspěvek žádá majitel nemovitosti s trvalým pobytem v obci

Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce a není na něho právní nárok.
Dále revokuje usnesení č. 6/2005 – pravidla pro poskytování příspěvku na podporu
individuální bytové výstavby dle zákona č. 128/2000 & 85 odst. b.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0



Usnesení č 4 bylo schváleno

5) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje příspěvek 30 000, - Kč na opravu veřejné cesty
v soukromém  vlastnictví  pana  Michala  Štípka  za  podmínek  zřízení  věcného  břemene
práva chůze , jízdy a zřízení inženýrských sítí.
Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje návrh rozpočtu obce Vilantice na rok 2020, 
celkem rozpočtové příjmy 2 881 970, - Kč, rozpočtové výdaje 3 495 970, - Kč, rozpočet je 
navržen jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních prostředků minulých let. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje přijetí příspěvku 240 000, - Kč z nadace ČEZ 
Oranžové hřiště 2019.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9) Zastupitelstvo obce Vilantice revokuje usnesení č. V. / 4. 7. 2019.

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

10)  Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen
a.s. na svoz odpadů v roce 2020 a zároveň schvaluje cenu za známky za svoz odpadu pro
občany v roce 2020: popelnice 120 l měsíční svoz 13 svozů 900, - Kč, popelnice 120 l dvou-
měsíční svoz 7 svozů 600, - Kč ročně.   

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 Fiala J., Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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