
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 19. 12. 2018 od 17:00 hodin. 

Přítomní: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Fiala J., Hlaváček Z., Holubová J., Petera M. 
Omluven: 
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 05. 12. 2018 do 19. 12. 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). 

* * * 

Ut·čení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Pavla Essendera a Martina Peteru, 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 doplnění programu o bod č. 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) Schváleni rozpočtu na rok 2019 

III) Soutěž Vesnice roku 2019- přihláška 
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IV) Smlouva s Městem Dvůr Králové n. Lab.( o práci Městské policie Dvůr Králové n. 
Lab. na KÚ Vilantice-návrh). 

V) Rozpočtové opatření č. 6 

VI) Převzetí meze VH02 

VII) Rybník 

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

* * * 

Bod II- SchnHení rozpočtu na rok 2019 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2019, který je přílohou tohoto zápisu. 
Celkem rozpočtové příjmy 2 830 420, - Kč a rozpočtové výdaje 2 824 51 O, - Kč. Rozpočet 

se schvaluje jako přebytkový a závazným ukazatelem se stanovuje paragraf. 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 rozpočet obce Vi/antice na rok 2019. Celkem 
rozpočtové příjmy 2 830 420, - Kč a rozpočtové výdaje 2 824 510, - Kč. Rozpočet se 
schvaluje jako přebytkový. Závazným ukazatelem se stanovuje paragraf. 

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

* * 

Bod Ul- Soutěž Vesnice roku 2019- přihláška 

* 

Předsedající podala návrh na přihlášení naší obce do soutěže Vesnice roku 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 Vi/antice schvaluje podání přihlášky naší obce do soutěže Vesnice 

roku 2019. 

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

* * * 
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Bod IV - Smltmnl s Městem Ovíír Králové n.Lah. (o pnid městské poplicie Dvur Králové 
n.Lab. na K(J Vihmtice- návrhj ---·-·-····----·······------······-·------····-------·-·················-

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem jednání s Městem Dvůr Králové n. Lab., o 
práci Městské policie v naší obci a navrhla požádat zastupitelstvo Města Dvora Králové 
n. Lab., o uzavření smlouvy o práci Městské policie na KÚ obce Vilantice. Zároveň 
požádala o pověření k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 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 podání žádosti zastupitelstvu Města Dvůr Králové 
n. Lab., o práci Městské policie a o uzavření smlouvy o práci Městské policie na KÚ obce 
Vilantice a zároveň pověřuje starostku obce Dagmar Jarošovou uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy. 

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

lhmcseni č. 4 bylo schváleno 

* * 

Bod V- Rozpočtové opatření č. 6 

* 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2018, 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 Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. 612018. 

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

t.Jsnescni č. 5 h:vJo sdrválemJ 

* * 

Bod VI- Převzetí meze VH02 

* 

Předsedající seznámila přítomné s podmínkami převzetí meze a zatravněním VH02 nad 
rybníkem. Předávající je Česká republika Státní pozemkový úřad. Předsedající navrhla tuto 
stavbu převzít. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před-hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE

!!!



Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převzetí stavby VH02 v KÚ Vi/antice a pověřuje 
starostku obce podepsáním smlouvy. 

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

* * * 

Bod VH- Hvbnik 

Martin Petera seznámil přítomné s požadavky občanů na využití rybníka u hospody pro 
občany. Vzhledem k tomu, že rybník podléhá do konce roku 2019 podmínkám dotace, bylo 
dohodnuto, že se tato záležitost bude řešit od září 2019, takjak bylo uvažováno v 

dlouhodobém plánu obce. 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

Přílohy: 

Rozpočet na rok 2019 
Rozpočtové opatření č. 6/2018 
Převzetí stavby protokol 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12.~ 2018 
/ 

. .~ 
Zapzsovatel: ...................................................... . 

Ověřovatelé: 
, ·nl__ .2t 1c 1-P 

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

L...____. ·2r. ~2 1r 
.............................................. dne .............................. · ............ . 

Starosta: ........ ~d'.. ............. dne .. :!.ť:./!.~.h'..t'.f! .......... . 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 19. 12. 2018 

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

I) Schválení programu- zahájení 

II) Schváleni rozpočtu na rok 2019 

III) Soutěž Vesnice roku 2019 - přihláška 

IV) Smlouva s Městem Dvůr Králové n. Lab.( o práci Městské policie Dvůr Králové n. 
Lab. na KÚ Vilantice-návrh). 

V) Rozpočtové opatření č. 6 

VI) Převzetí meze VH02 

VII) Rybník 

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

2.) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočet obce Vi/antice na rok 2019. Celkem 
rozpočtové příjmy 2 830 420, - Kč a rozpočtové výdaje 2 824 51 O, - Kč. Rozpočet se 
schvaluje jako přebytkový. Závazným ukazatelem se stanovuje paragraf. 

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

3. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání přihlášky naší obce do soutěže Vesnice 

roku 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 

4.) Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti zastupitelstvu Města Dvůr Králové 
n. Lab., o práci Městské policie a o uzavření smlouvy o práci Městské policie na KÚ obce 
Vi/antice a zároveň pověřuje starostku obce Dagmar Jarošovou uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy. 

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

l' č. 4 

5.) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018. 

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

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převzetí stavby VH02 v KÚ Vi/antice a pověřuje 
starostku obce podepsáním smlouvy. 

Usnese11í č. 6 bylo schváleno 
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