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Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 2. 8. 2017 od 18:00 hodin. 

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

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 23. 07. 2017 do 02. 07. 2017. 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). 

* * * 

lJ rčení ovčřovatelú a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Pavla Essendera, zapisovatelem 
Zdeňka Blahovce. 

* * * 
Bod I- Schniiení 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. 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) Prodej pozemků p. č. 1119/13 a 1185 v KÚ Vilantice 

III) Přijetí dotace Revitalizace zdi hřbitova na Chotěborkách 

IV) Schválení přijetí dotace z programu Královéhradeckého kraje: Obnova a 
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technické zajištění návesních rybníků: Udržovací práce na bezejmenném rybníku 
17ZPD020001 

V) Rozpočtové opatření č. 3/2017 

VI) Podání žádosti o dotaci na hřiště Pumptrack 

Vll) Dar ZŠ Dubenec 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

* * * 

Bod ll- Prodej pozemků p. č. 1119/13 a 1185 v Kú Vilanticc 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí  
o koupi pozemků p. č. 1119/13 o výměře 303 m2, druh pozemku ostatní plocha, pozemek p. 
č. 1185 o výměře 84m2 druh pozemku ostatní plocha, vše v Kú Vilantice zapsané na LV č. 
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 12.6.2017 do 28.6.2017. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

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

pozemek p. č. 1119113 o výměře 303m2 druh pozemku: ostatní plocha 
pozemek p.č. 1185 o výměře 84m2, druh pozemku: ostatní plocha 
vše v KÚ Vi/antice zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro Katastrální území obec 
Vi/antice, panu  a to za 
cenu 19 350, -Kč, a úhradu kolku za vklad 1 000,- Kč. 

II. Cena je v místě je obvyklá a cena zjištěná v okolních obcích je nižší nebo přibližná, 
pozemky jsou u vodního toku a často pod vodou při rozlivu vody z koryta potoka. 
Pozemky jsou pro obec nepotřebné. 

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

Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu Ministerstva 
zemědělství České republiky titul 12 966-Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, 
název akce Revitalizace ohradní zdi hřbitova v Chotěborkách ve výši 657 695, - Kč. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
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zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z programu Ministerstva zemědělství České republiky 
12 966- Údržba a obnova kulturních a venkovských prvktl, název akce: Revitalizace 
ohradní zdi hřbitova v Chotěborkách ve výši 657 695, - Kč a souhlasí se zajištěním 
potřebné částky z vlastních finančních prostředků na dofinancování této akce. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
l snesení č. 3 bylo schváleno 

* * * 

Bod IV- Sdn'*ilcni přijetí dotace z_programu Královehradcckťho kntje: obnova a technické 
~;!itit~rr.L!táY_~!!!~!Lr_yv_l!iK~~-; _ _1L(h::!.Jn:~~~LP.r~~~-.IJl!Jl_~_!;~lm~RIJ_~_m _ _r_ybnil<J!_l7Zl?J2!1~JtOJ!J 

Předsedající seznámila přítomné s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace z programu 
Královéhradeckého kraje, dotační titul Obnova a technické zajištění návesních rybníků: 
Udržovací práce na bezejmenném rybníku 17ZPD020001. Dotace ve výši 275 000,- Kč. 

Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje a přijímá dotaci ve výši 275 000,- Kč z programu 

Královéhradeckého kraje: Obnova a technické zajištění návesních rybníků: Udržovací 
práce na bezejmenném rybníku 17ZPD020001 a souhlasí se zajištěním potřebné částky 
z vlastních finančních prostředků a dofinancování této akce. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

* * * 

Bod V- Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2017, 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. 312017. 

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

* * 

Bod Vl- Podání žádosti o dotaci na hřiště Pumtrack 

* 

Předsedající seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci a navrhla o tuto dotaci 
požádat. Zároveň předložila přítomným nabídky a návrhy tohoto hřiště. Byla vybrána 
varianta 3. v ceně 1 293 910,- Kč od firmy WAY to Nature, s.r.o. Ostrava Vítkovice. Jiné 
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návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení 6a): 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti na Pumptrackové hřiště a zároveií 
souhlasí se zajištěním potřebné částky finančních prostředků na dofinancování této akce 
a pověřuje starostku obce D. Jarošovou podáním žádosti. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 Šplíchalová L., Zdrželi se O 
Usnesení č. 6a) bylo schváleno 

Návrh usnesení 6b: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje variantu hřiště č. 3 v částce 1 293 91 O, -Kč od 
firmy WAY to Nature, s.r.o. Ostrava Vítkovice. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2 Kopecký Z., Šplíchalová L., Zdrželi se O 
Lsnesení č. 6b bylo schváleno 

* * * 

Bod VH - Dar ZŠ Dubenec 

Předsedající navrhla poskytnutí daru ZŠ Dubenec ve výši 25 000, - Kč. Jiné návrhy nabyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 25 000, - Kč ZŠ Dubenec: 

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

* * * 

Dne 4.11,2017 se uskuteční zájezd do divadla Hybernia v Praze na představení 

Mefisto. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin 
Příloha zápisu: Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Zápis byl vyhotoven dne: llť_~·- 2017 

Zapisovatel: .................. y<:< .............................. . 
. . 

Ověřovatelé: ... ~:~ .. : ... ::.(0 .. -.~~-~.( . .C .......... dne ........ ~t.~/ .... ~~<.' .. ( ............ . -
......... ~~: .......................... dne ....... ~? .. :( .. :--::<~.!.: ............ . 

Starosta: / ~ ~' d ~/ i ~ ' ./ l/ .......... ,: ........ /.:.-:.................... ne ............ :· .. · .. <: .. :.:-:: ..... .,:-:-:-:-::-: .... . 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 02. 08. 2017 

1 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 
I) Schválení programu - zahájení 

II) Prodej pozemků p. č. 1119/13 a 1185 v KÚ Vilantice 
III) Přijetí dotace Revitalizace zdi hřbitova na Chotěborkách 
IV) Schválení přijetí dotace z programu Královéhradeckého kraje: Obnova a 

technické zajištění návesních rybníků: Udržovací práce na bezejmenném rybníku 
17ZPD020001 

V) Rozpočtové opatření č. 3/2017 
VI) Podání žádosti o dotaci na hřiště Pumptrack 
VII) Dar ZŠ Dubenec 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

2 
I. Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodej: 

pozemek p. č. 1119113 o výměře 303m2 druh pozemku: ostatní plocha 
pozemek p.č. 1185 o výměře 84m2, druh pozemku: ostatní plocha 
vše v Kú Vi/antice zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro Katastrální území obec 
Vi/antice,  a to za cenu 19 350, -Kč, a úhradu 

kolku za vklad 1 000, - Kč. 
II. Cena je v místě je obvyklá a cena zjištěná v okolních obcích je nižší nebo přibližná, 

pozemky jsou u vodního toku a často pod vodou při rozlivu vady z koryta potoka. 
Pozemky jsou pro obec nepotřebné. 

III. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vi/antice zajistit přípravfl návrhu smlouvy dle 
bodu I. a II. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vi/antice uzavřít. 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O 

3) Zastupitelstvo obce přijímá dotaci z programu Ministerstva zemědělství České republiky 
12 966- Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, název akce: Revitalizace 
ohradní zdi hřbitova v Chotěborkách ve výši 657 695, - Kč a souhlasí se zajištěním 
potřebné částky z vlastních finančních prostředků na dofinancování této akce. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje a přijímá dotaci ve výši 275 000,- Kč z progra
mu Královéhradeckého kraje: Obnova a technické zajištění návesních rybníků: Udržovací 
práce na bezejmenném rybníku 17ZPD020001 a souhlasí se zajištěním potřebné částky 
z vlastních finančních prostředků a dofinancování této akce. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti na Pumptrackové hřiště a 
zároveň souhlasí se zajištěním potřebné částky finančních prostředků na dofinancování 
této akce a pověřuje starostku obce D. Jarošovou podáním žádosti. 
Výsledek hlasování: Pro S, Proti 1 Šplíchalová L., Zdrželi se O 
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Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje variantu hřiště č. 3 v částce 1 293 910,- Kč od firmy WAY 
to Nature, s.r.o. Ostrava Vítkovice. 

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2 Kopecký Z., Šplíchalová L., Zdrželi se O 

7 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dar 25 000, - Kč ZŠ Dubenec. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE

!!!




