
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 12. 09.2018 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Hlaváček Z., Šplíchalová L., Essender P., Kopecký Z., 
Nováková E příchod 18:05 hod 

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 27. 08. 2018 do 12. 09. 2018. Současně bylo 
zveřejněno na "elektronické úřední desce". 

Předsedající schůze konstatovala, re přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

* * * 
Bod I- Schválení proeramu: 

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 doplnění programu o bod č. 5~ 6 a 7. 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. 4 

III) Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. 
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IV) Informace: o akci 29. 9. 2018- Oslavy 100 let vzniku republiky, pronájem 
hostince, oprav zdi, volby a další. 

V) Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství - uzavření smlouvy 

VI) Příkaz k inventuře 

VII) Stanovení prodejní ceny knihy o obci 

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

* * * 

Bod II - Rozpočtové opatření č. 4 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2018, 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 usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatřeni č. 412018. 

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

* * 

Bod III - Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. 

Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce, a.s. a navrhla tuto smlouvu schválit. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje smlouvu zřizeni věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce, a. s. Oedná se o p.č.J870 v KÚ Vilantice,úplntně za 1 OOOKč). 

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

* * * 

Bod IV- Informace: o akci 29. 9. 2018 - Oslasyy 100 let vzniku republiky, pronájem hostince, 
oprava zdi, volby a daslší 
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Předsedající seznámila přítomné: 
s programem a plánovaným průběhem oslav 100 let vzniku republiky 
požádala o pomoc při obsluze hostů 
se situací ohledně pronájmu hostince 
s průběhem opravy hřbitovní zdi na Chotěborkách 
s konáním voleb 

* * * 

Bod V - Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství- uzavření smlouvy 

Předsedající seznámila přítomné s přijetím dotace z Ministerstva zemědělství ve vys1 
128 529, - Kč a zároveň požádala o schválení dotace a uzavření smlouvy o dílo s firmou 
ARTEGRAM v celkové částce 183 614, - Kč na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého 
na Chotěborkách. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usneseni: 

Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 
128 529, - Kč a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dl7o sfirmou ARTEGRAM 
v celkové částce 183 614, - Kč na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého na 
Chotěborkách a pověřuje starostku obce Dagmar Jarošovou uzavřením této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

* * * 

Bod VI - Příkaz k inventuře 

Paní starostka dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2018. Inventura bude provedena 
do 31. 12.2018. 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 
2018 k 31. 12. 2018. 

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

Bod VII - Stanovení prodejní ceny knihy o obci 

Předsedající seznámila přítomné s náklady na vydání knihy o obci, které činí 330, - Kč na 
jednu knihu a navrhla prodejní cenu knihy 350, - 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 prodejní cenu knihy o obci 350, -Kč za 1 ks. 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3 Blahovec z., Essender P., Kopecký Z., Zdrželi se O 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,15 hodin 

Přílohy: 

Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Starosta: 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 12. 09. 2018 

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

I) Schválení programu- zahájení 

II) Rozpočtové opatření č. 4 

III) Zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. 

IV) Informace: o akci 29. 9. 2018- Oslavy 100 let vzniku republiky, pronájem 
hostince, oprav zdi, volby a další. 

V) Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství - uzavření smlouvy 

Vl) Příkaz k inventuře 

VII) Stanovení prodejní ceny knihy o obci 

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

2.) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje smlouvu zřízení věcného břemene pro ČEZ 
Distribuce, a. s.ljedná se o p.č.1870 v KÚ Vilantice,úplatně za 1000Kč) 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

5.) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 
128 529, -Kč a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o d11o s firmou ARTE GRAM 
v celkové částce 183 614, -Kč na opravu sochy svatého Jana Nepomuckého na 
Chotěborkách a pověřuje starostku obce Dagmar Jarošovou uzavřením této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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6.) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje příkaz k inventuře majetku obce Vi/antice za 
rok 2018 k 31. 12. 2018. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

7.) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodejní cenu knihy o obci 350~ -Kč za 1 ks. 
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3 Blahovec Z., Essender P., Kopecký Z., Zdrželi se O 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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