
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 02. 05. 2018 od 17:00 hodin. 

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

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 23. 04. 2018 do 02. 05. 2018. Současně bylo 
zveřejněno na "elektronické úřední desce". 

Předsedající schůze konstatovala, že přítornno je 5 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 Zdeňka Kopeckého a Zdeňka Hlaváčka, zapisovatelem 
Zdeňka Blahovce. 

* * * 
Bod I - Schválení pro~ramu: 

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) Schválení programu - zahájení 

II) Závěrečný účet za rok 2017 - schválení 

III) Závěrka 2017- schválení 
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IV) Rozpočtové opatření č. 2 

V) Vstup obce do SMS ČR (Sdružení místních samospráv) 

Vl) Schválení inventury 

VII) Prodej pozemků 

VIII) Pronájem hostince 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

* * * 

Bod II- Závěrečný účet za rok 2017- schválení 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2017, 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 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti O, Zdrželi O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * 

Bod III - Závěrka 2017 - schválení 

* 

Předsedající seznámila přítomné se závěrkou roku 2017, 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 3a): 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
lisnesení č. 3a) bylo schváleno 

Dále seznámila předsedající s výsledkem hospodaření za rok 2017. Výsledek hospodaření je 
1 269 413,- Kč, a navrhla převod této částky 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 3b): 
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Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převod hospodářského výsledku 1269 413,- Kč 
z účtu 431 na účet 432. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení 3b) bylo schváleno 

* * 

Bod IV- Rpzpočtové opatření č. 2 

* 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018, 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 Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. 

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

* * * 

Bod V- Vstup obce do SMS ČR (Sdružení místních samospráv) 

Předsedající seznámila přítomné s možností vstupu do Sdružení místních samospráv ČR, 
s jejich programem a navrhla do tohoto sdružení vstoupit. 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 přistoupení obce Vi/antice do Sdružení místních 
samospráv ČR na základě &46a &84 odst. 2 písm.zákona o obcích č. 12812000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a čl. 3 stanov Sdružení místních samospráv České republiky a 
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením 
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě 1 týdne od jednání 
zastupitelstva obce. 

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

* * * 

Bod VI - Schválení inventury 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečnou zprávou o inventarizaci za rok 2017 a 
navrhla tuto zprávu schválit. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 
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hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 
vzneseno. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje závěrečnou zprávu o inventarizaci za rok 2017. 

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

* * * 

Bod Vll - Prodej pozemků 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí  bytem 
Dvůr Králové n. L. o koupi pozemku p. č.l 04/1 o výměře 179 m2, druh pozemku zahrada, 
pozemku p.č. 1 04/2 o výměře 80 m2 druh pozemku zahrada, vše v k. ú. Vilantice zapsaném 
na LV 10001 vedeném v KÚ pro Královéhradecký kraj Katastrální pracoviště Trutnov pro 
Katastrální území a obec Vilantice a navrhla  tyto pozemky 
prodat za 50,- Kč za 1m2. Záměr prodat pozemky byl vyvěšen od 19. 03 2018 do 02. 05. 
2018. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usneseni: 
I. Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodej: 

p.č.1 0411 o výměře: 179 m2, druh pozemku: zahrada 
p.č. 10412 o výměře: 80 m2, druh pozemku: zahrada 
vše v KÚ Vi/antice zapsané na LV č.10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro Katastrální územ{ 
obec Vi/antice Marii a Mariánu Jarkovským trvale bytem Dvůr Králové n. L. a 
to za cenu 12 950,- Kč, a úhradu kolku za vklad 1 000,- Kč 

II. Cena je v místě je obvyklá a cena zjištěná v oko/nich obclch je nižší nebo přibližná. 
Pozemky jsou pro obec nepotřehné. 

III. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vi/antice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle hodu I. 
a II. tohoto usneseni a tuto smlouvu za obec Vi/antice uzavřít. 

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

* * * 

Bod VIII - Pronájem hostince 

Předsedající seznámila přítomné se situací ohledně pronájmu hostince a navrhla znovu 
zveřejnit inzerát na pronájem hostince. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 
vzneseno. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje zveřejněni inzerátu na pronájem hostince. 
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Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi O 

l snes<.·ní č. 8 bylo schváleno 

* * * 

Informace starostky: ZO bere na vědomí 

Zpracovala Požární řád obce 19. 03. 2018. 

Proběhla kontrola vodoprávního úřadu k podnětu p. Charvátové 

Informovala o průběhu rekonstrukcí komunikací a ještě jednou zdůraznila, že 
rekonstrukce se dělají k dvěma až třem trvale bydlícím rodinám. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin 

Přílohy: 

Závěrečný účet za rok 201 7 
Závěrka roku 201 7 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Zápis byl vyhotoven dne: 1 O. gJ. 2018 

Zapisovatel: .................. ,/ .ť ......................... . 
y 

Ověřovatelé: 
lyj/ ?:! /~ . <·,/'p 

..... :</.c?.<.?Yť .. ::.. ............... dne ..... ·.; .. ~ ... !. ...... ::.? .... .:/. ......... . 
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Starosta: 
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