
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 02. 10. 2017 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Kopecký Z., Horáková E., Šplíchalová L., 
Omluven: Hlaváček Z.- příchod 18,20 hod 
Hosté: 

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 22. 09. 2017 do 02. 10. 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). 

* * * 

U rČ(•ní ověřovatelů a zapisovatele 

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

* * * 
Hod I- Schválení prog•·amu: 

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 zrušení bodu 4 a posunutí a doplnění programu o bod č. 8 a 9. 
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) Územní plán - ověření 

III) Územní plán -vydání 
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IV) Smlouva o umístění stavby cesty 

V) Inventury za rok 2017 

Vl) Rozpočtové opatření 

VII) Schválení zadávacího řízení - výběr firmy 

VIII) Žádost o prodloužení termínu na opravu bezejmenného rybníka 

IX) Revokace bodu II a) z 14. 06. 2017 

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

* * * 

Bod ll - (:zemní plán - ověření 

Předsedající seznámila přítomné s územním plánem obce a navrhla tento plán ověřit. 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 ověřuje, že Územní plán Vi/antice není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. 

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

* * 

Bod J JI - tJ zemní plán -vydání 

* 

Předsedající seznámila přítomné s Územním plánem obce a navrhla tento plán vydat. 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 vydává Územní plán Vi/antice, za použití § 43 ods.4 § 54 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon 
}, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 50012006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 50012004 Sb., správní řád. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
t č. 3 bylo 
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* * * 

Předsedající seznámila přítomné se smlouvou č. 1258-2017-514205 o udělení souhlasu 
provedení stavby Polní cesta C5 v k. ú. Vilantice, a navrhla tento souhlas udělit. 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 smlouvu č. 1258-2017-514205 o udělení souhlasu 
k provedení stavby Polní cesta C5 v k. ú. Vi/antice. 

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

* * * 

Bod V- Jnvcnturv za rok 2017 

Paní starostka obce dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2017. Provedením inventur 
navrhla - Předseda: Zdeněk Blahovec, členové: Pavel Essender, Zdeněk Hlaváček. 

Inventury budou provedeny vtermínu od 02. 10. 2017 do 31. Ol. 2018. Jmenovaní byli 
proškoleni dne 02. 10. 2017. 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 
2017 k 31. OJ. 2018 a zároveň schvaluje inventarizační komisi ve složení- Předseda: 
Zdeněk Blalwvec, členové: Pavel Essender, Zdeněk Hlaváček. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 5 nebylo schváleno 

* * 

Bod Vl -Rozpočtové opath:ní 

* 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2017, 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. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. 

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

* * * 

Bod VH -Schválení zadúvacílw řízení- v{běr firmv 

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem zadávacího řízení na akci restaurování kulturní 
památky Sloup sv. Jana Nepomuckého a revitalizace ohradní zdi a náhrobku farářů na 
Chotěborkách. zvítězila firma ARTEGRAM s.r.o. Lužany- cena vč. DPH 998 734,- 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 zadávací řízení a výběr firmy ARTEGRAM s.r.o. 
Lužany- cena vč. DPH 998 734,- Kč a pověřuje starostku obce D. Jarošovou podpisem 
smlouvy o dílo. 

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

* * * 

Bod VHl - Žádost o prodloužená termínu na op1·avu bezejmenného n'bníku 

Předsedající seznámila přítomné s problémy dodavatelských firem ohledně nástupu na 
provedení prací Oprava bezejmenného rybníka ve Vilanticích a navrhla podat žádost o 
prodloužení termínu na opravu do 30. ll. 2018. 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 podání žádosti o prodloužení termínu na opravu 
bezejmenného rybníka ve Vilanticích do 30. ll. 2018. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi O 

Lsncsení ť. 8 

Bod lX- Revokace bodu n a ze dne 14. 06. 20!] 

Předsedající podala návrh přítomným revokaci usnesení č. II a ze dne 14. 06. 02017, a 
navrhla proplacení faktur do výše 25 000, - Kč pro MŠ Dubenec na opravu skleníku. 
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 revokaci bodu č. II a) z 14. 06. 02017a zároveň 

schvaluje proplacení faktur do výše 25 000,- Kč pro MŠ Dubenec na opravu skleníku. 

Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

* * * 

* * * 

Dne 18. ll. 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu v době od 11,10 hod. do 

11,35 hod u hostince ve Vilanticích. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,10 hodin 

Přílohy: 

Rozpočtové opatření č. 4/2017 

Zápis byl vyhotoven dne: 09. 10. 2017 

.( 
Zapisovatel: ...................................................... . 

Ověřovatelé: 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 02. 10. 2017 

1 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 

I) Schválení programu - zahájení 

II) Územní plán - ověření 

III) Územní plán- vydání 

IV)Smlouva o umístění stavby cesty 

V) Inventury za rok 2017 

VI) Rozpočtové opatření 

VII) Schválení zadávacího řízení- výběr firmy 

VIII) Žádost o prodloužení termínu na opravu bezejmenného rybníka 

IX)Revokace bodu II a) z 14. 06. 2017 

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

2). Zastupitelstvo obce Vi/antice overuJe, že Územní plán Vi/antice není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O 
U snesení č. 2 bylo schváleno. 

3 Zastupitelstvo obce Vi/antice vydává Územní plán Vi/antice, za použití§ 43 ods.4 § 54 
odst. 2 zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon 
), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 50012004 Sb., správní řád. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
L č, J bylo 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje smlouvu č. 1258-2017-514205 o udělení souhla
su k provedení stavby Polní cesta C5 v k. ú. Vi/antice. 
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

6 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 412017. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

7 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje zadávací řízení a výběr firmy ARTEGRAM s.r.o. 
Lužany - cena vč. DPH 998 734,- Kč a pověřuje starostku obce D. Jarošovou podpisem 
smlouvy o dílo. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi O 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

8) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti o prodloužení termínu na opravu 
bezejmenného rybníka ve Vt/anticích do 30. ll. 2018. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi O 

tsnest'nÍ č. 8 hylo schváleno 

9) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje revokaci bodu č. II a) z 14. 06. 02017a zároveň 
schvaluje proplacení faktur do výše 25 000,- Kč pro MŠ Dubenec na' opravu skleníku. 
Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
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