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Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 1 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 19. 3. 2018 od 17:00 hodin. 

Přítomní: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Nováková E., Hlaváček Z. Šplíchalová L., 
Kopecký Z., 

Hosté: 2 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 17:00 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 6. 03. 2018 do 19. 03. 2018. 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). 

* * * 

U rčení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Evu Novákovou a Ludmilu Šplíchalovou, 
zapisovatelem Zdeňka Blahovce. 

* * * 
Bod I- 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 změnu bodu č. 3. 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) Schválení programu- zahájení 

II) Rozpočtové opatření č. 1 
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III) Výsledky výběrového řízení 

IV) Dary ( Pečovatelská služba, knihovna Trutnov) 

V) Informace z DSO Hustířanka 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

* * * 

Bod II - Rozpočtové opastření č. 1 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2018, 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. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 112018 .. 

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

* * 

Bod III- Výsledky výběrového řízení 

* 

Předsedající seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení na akci oprava obecních 
komunikací. Výběrová komise doporučila firmu U-STAV CK s.r.o. za cenu 1 961 775,- Kč .. 
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 výběr firmy U-STAV CK s.r.o. za cenu 1 961 775,
Kč, a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy. 

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

* * * 

Bod IV- Dary (Pečovatelská služba, knihovna Trutnov) 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí Pečovatelské služby Dvůr Králové n. Lab. a 
Městské knihovny Trutnov o finanční dar. Navrhla darovat Pečovatelské službě Dvůr 
Králové n. Lab. 15 000, - Kč a Knihovně Trutnov 1 500,- Kč. Jiné návrhy nabyly 
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 dar 15 000,- Kč Pečovatelské službě Dvůr Králové 
n. Lab. a dar 1 500,- Kč Knihovně Trutnov. 

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

* * * 

Bod V- Informace z DSO Hustířenka 

Předsedající seznámila přítomné s přidělením dotace DSO Hustířance na zaměstnance, který 
bude zpracovávat elektronická výběrová řízení a GDPR pro obce svazku a že probíhá 
výběrové řízení na přijetí tohoto zaměstnance. 
DSO Hustířanka odsouhlasila dar Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 100 500,- Kč na 
výsadbu dřevin k výročí založení republiky. 

* * * 

Připomínky: 

Dne 19. 3. 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva obce podala paní Elzbieta 
Charvátová , podnět a stížnost na odtok vody z areálu bývalého střediska živočišné 
výroby ve Vilanticích. Odtok vody ji prý způsobuje škodu na majetku, podemílá parcelu 
č. 722 (zahrada) v KU Vilantice, kterou užívá, a žádá nápravu. Starostka obce Vilantice 
ji upozornila, že obec Vilantice postoupí její podnět k řešení na Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem. Tuto informaci stěžovatelka vzala na vědomí. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

Příloha zápisu: Rozpočtové opatření č. 1/2018 

:::::~t~;hotove~.~ne.;;;l8············ 
Ověřovatelé: ... . f!1i!!!...~ .. ........ dne ·······~;<:.:Co .. '!:;/:.:!:: ........ . 

......... ~~----~~---······················· dne ..... !.~.:: ... :.~~~.: .................... . 

Starosta: .............. ./..::<~-:~( .............. dne .......... !f.:.~:.!!.:.~ .............. . 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 15 000,- Kč Pečovatelské službě Dvůr Králové 
n. Lab. a dar 1 500,- Kč Knihovně Trutnov. 

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

* * * 

Bod V- Informace z DSO Hustířenka 

Předsedající seznámila přítomné s přidělením dotace DSO Hustířance na zaměstnance, který 
bude zpracovávat elektronická výběrová řízení a GDPR pro obce svazku a že probíhá 
výběrové řízení na přijetí tohoto zaměstnance. 
DSO Hustířanka odsouhlasila dar Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 100 500,- Kč na 
výsadbu dřevin k výročí založení republiky. 

* * * 

Připomínky: 

Dne 19. 3. 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva obce podala paní Elzbieta 
Charvátová , podnět a stížnost na odtok vody z areálu bývalého střediska živočišné 
výroby ve Vilanticích. Odtok vody ji prý způsobuje škodu na majetku, podemílá parcelu 
č. 722 (zahrada) v KU Vilantice, kterou užívá, a žádá nápravu. Starostka obce Vilantice 
ji upozornila, že obec Vilantice postoupí její podnět k řešení na Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem. Tuto informaci stěžovatelka vzala na vědomí. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

Příloha zápisu: Rozpočtové opatření č. 1/2018 

::::::~t~;hotove~.~e.;;;l8············ 
Ověřovatelé: . .... f!í!1:!!/...:. . ........ dne ....... :':~"...'.1 ...... ~.:'!:: ........ . 

....... ?!.~'!!.~~.: ........................ dne ..... ~::: .. :.!!.:(!.. ................. . 
Starosta: .............. /..::<~-:~( .............. dne .......... !f.:.~:.f.f!.:.~ .............. . 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE

!!!



• 

I 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 19. 03. 2018 

1) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 

I) Schválení programu - zahájení 
ll) Rozpočtové opatření č. 1 
III) Výsledky výběrového řízení 
IV) Dary (Pečovatelská služba, knihovna Trutnov) 
V) Informace z DSO Hustířanka 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

2) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 112018 •. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 

3) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje výběr firmy U-STAV CK s.r.o. za cenu 
1 961 775,- Kč, a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 15 000,- Kč Pečovatelské službě Dvůr Krá
lové n. Lab. a dar 1 500,- Kč Knihovně Trutnov. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
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