
Obec Vilantice 

Zastupitelstvo obce Vilantice 

 

  Zápis č. 2 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 

konaného dne 06. 05. 2020 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., P. Essender, Hlaváček Z., Fiala J., Holubová J.  

Omluven: Petera M. 

Hosté: 2  

 

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 27.4.2020 do 06.05.2020 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). 

 

 

Bod I. - Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) 

 

 Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Josefa Fialu,  

zapisovatelem Zdeňka Blahovce.  

 

Bod II - Schválení programu: 
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 Vilantice  schvaluje následující program zasedání: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 

2. Schválení programu 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 

4. Schválení závěrky za rok 2019 

5. Schválení projektu na chodníky pro obec  

6. Schválení daru pro Farní Charitu Dvůr Králové nad Labem 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6.,  Proti 0.,  Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

  



Bod III.) Schválení závěrečného účtu za rok 2019 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2019, který bude přílohou 

zápisu. (závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce elektronické i kamenné  od 15.4.2020 do 

6.5.2020) 

Jiné návrhy byly/nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko bylo/ nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje 

závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2019 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6.,  Proti 0,  Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 
Bod IV.) Schválení závěrky za rok 2019 

Předsedající seznámila přítomné se závěrkou za rok 2019, která bude přílohou tohoto zápisu. 

Jiné návrhy byly/nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko bylo/ nebylo vzneseno. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

Výsledek hlasování:   Pro 6.,  Proti 0,  Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Bod V.) Schválení projektu na chodníky pro obec  

Vzhledem k tomu, že již rok a půl jednáme o chodnících v obci, je třeba oficiálně  

odsouhlasit zda chodník v obci ano, či ne. Vzhledem k tomu, že již na minulých zasedáních byl 

projekt řešen a vzhledem k situaci (nouzový stav), aby se již situace pohnula směrem vpřed,  

zadala jsem geodetické kanceláři Geodézie DKnL zakázku na mapový podklad Chodník 

Vilantice (výškopis, polohopis ve 2D a 3D, inž. sítě se symboly a s vyjádřeními správců inž. sítí 

o průběhu, s hloubkami zatrubení a propustků, aktuální KM, ve formátu *.dwg  a  v *.dxf   a 1 

x  tištěné vydání MP) ,který je potřeba pro projektování  28.4.2020 jsme prošli s projektantem 

celou obec a ten na základě místního šetření a zjištěných podkladů od geodetů navrhne umístění 

chodníků. Předpokládá se umístění vlevo (nesouhlas významných vlastníků nemovitostí 

vpravo). 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje zadání projektu a výstavbu chodníků v obci podél silnice 

II. třídy 285. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6.,  Proti 0,  Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

  



Bod VI.) Schválení daru pro Farní Charitu Dvůr Králové nad Labem 

Farní Charita DKnL poskytuje poradenství v nepříznivé sociální situaci, ale také bydlení, 

rodinné a mezilidské vztahy, pracovněprávní problematiku, majetkoprávní problematiku a 

podobně i našim občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar pro Farní Charitu Dvůr Králové nad Labem (IČO 

43464637) ve výši 5 000 Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6.,  Proti 0,  Zdrželi se 0. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

informace starostky: 

- Obec zakoupila ze svého rozpočtu roušky a dezinfekci (děkuji za nabídnutou pomoc s 

roznesením) 

- Začali práce na dětském hřišti a sportovišti(slavnostní otevření bude 5.9.2020) 

- Bylo nabourané obecní zábradlí u malého rybníka, nyní opraveno, bude uhrazeno z 

povinného ručení majitele vozidla 

-Je reklamováno zasetí travou na cestě C5 

-Dokončuje se silnice Vilantice - Dubenec zprovoznění 15.5.2020 

-Byl navýšen počet popelnic na papír 

-Byla provedena povodňová preventivní prohlídka 

 

 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin 

 

 

Přílohy:   Závěrečný účet za rok 2019 

   Závěrka za rok 2019 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  10. 05. 2020 

 

 

Zapisovatel:....................................................... 

 

 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ........................................... 

 

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

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 

 

 

 

 

 


