
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 4 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 27. 6. 2016 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Hlaváček Z., Essender P.,Šplíchalová L.,18,lOhod Horáková E. 
Omluven: Kopecký Z. 
Hosté: Mgr. Malý A., Huňat J. 

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 17. 06. 2016 do 27. 06. 2016. Současně bylo 
zveřejněno na „elektronické úřední desce". 

Předsedající schůze konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

* * * 

Určení ovčřovatclů a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Pavla Essendera a Zdeňka Hlaváčka, 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 změnu bodu 2 a 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 Vilantice schvaluje následující program zasedání 

I) Schválení programu - zahájení 

II) Prodej pozemků v KÚ Vilantice 

III) Domovní řád 
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IV) Nákup pozemků 

V) Rozpočtové opatření 

VI) Příspěvky a dary obce 

Vil) Společenská smlouva - Hustířanka služby s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
Po schválení se dostavila zastupitelka Eva Horáková 

* * * 

Bod 11 - Prodej pozemků 

Předsedající seznámila přítomné s žádostmi občanů o koupi pozemků 
a) s žádostí   o koupi 

pozemku p. č. 1865 v k. ú. Vilantice a navrhla tento pozemek  prodat za cenu 
25, - Kč za lm2. Předsedající seznámila přítomné s dopisem , 
týkajícího se prodeje tohoto pozemku. 

b) s žádostí       o koupi 
pozemku p. č. 104/4 v k. ú. Vilantice a navrhla tento pozemek   prodat za cenu 
50, - Kč za 1 m2 (daň z prodeje, náklady na geometrický plán, kupní smlouvu, vklad -
hradí obec - podmíněno kupní smlouvou ve prospěch obce na p. č. 800 v k. ú. Vilantice 
za částku 38 900, - Kč). 

c) s žádostí       o koupi 
části pozemku z p. č. 78/1 v k. ú. Vilantice o výměře 113 m2 odděleného geometrickým 
plánem č. 286-69/2016 a navrhla tento pozemek  prodat za cenu 50, - Kč za 
1 m2. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

2) Návrh usnesení: č. 2 a) z 27.6.2016 

Prodej nemovité věci - pozemku č. 1865 v k. ú. Vilantice 
I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1865 v k. ú. Vilantice za 25 

Kč/m2, o celkové výměře 2308 m2 ,kupci uhradí daň z prodeje a vklad, druh pozemku: 
trvalý travní porost zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, 
manželům  . 

I. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I. 
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

II. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 8.4.2016 do 25.4.2016 

Hlasování: pro: 5, proti: 1 Horáková E., zdržel se: O 
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Návrh usnesení: č. 2 b) z 27.6.2016 

Prodej nemovité věci - pozemku č. 104/1 oddělená část 104/4 v k. ú. Vilantice 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 104/4 v k. ú. Vilantice o cel
kové výměře 49 m2

, druh pozemku: zahrada, odděleného geometrickým plánem č.285-
68/2016 z pozemku č. 104/1 zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, 
paní    , a to 
za cenu 2450, - Kč. (daň z prodeje, náklady na geometrický plán, kupní smlouva, vklad -
hradí obec - podmíněno kupní smlouvou ve prospěch obce na p. č. 800 v k. ú. Vilantice za 
částku 38 900, - Kč) 

li. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I. 
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

Ill. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 20.5.2016 do 6.6.2016 

Hlasování: pro: 6, proti: O , zdržel se: , O 

Návrh usnesení: č. 2 c) z 27.6.2016 

Prodej nemovité věci - pozemku č. 78/1 v k. ú. Vilantice 
I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej části pozemku p. č. 78/1 v k. ú. Vilantice o 

celkové výměře 113 m2
, druh pozemku: zahrada, odděleného geometrickým plánem č. 286-

69/2016 z pozemku zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Králové
hradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, SJM 

   

, a to za cenu 5650, - Kč, kupci uhradí daň z prodeje a kolek. 

li. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodů I. 
a tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

Ill. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 20.5.2016 do 6.6.2016 

Hlasování: pro: 6 , proti: O , zdržel se: O 

* * * 
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Bod Ill - Domovní řád 

Předsedající seznámila přítomné s domovním řádem , a navrhla tento domovní řád 

odsouhlasit. 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 domovní řád. 

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

* * 

Bod IV - Nákup pozemků 

* 

Předsedající seznámila přítomné s možností koupi pozemku p. č. 800 o rozloze 778 m2 
za cenu 50, - Kč za 1 m2 a uhrazení částky za vklad a daň z prodeje. A dále seznámila s 
možností koupit pozemek p. č. 1086 o rozloze 661 m2 za odhadní cenu 15 640, - Kč. 

Oba pozemky se nacházejí v k .ú. Vilantice, a navrhla tyto pozemky koupit. Jiné návrhy 
nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje nákup pozemku p. č. 800 v k. ú. Vilantice o rozloze 
778 m2 ,zahrada za cenu 50, - Kč za I m2 a uhrazení částky za vklad a daň z prodeje, a 
schvaluje nákup pozemku p. č. 1086 o výměře 661 m2 v k. ú. Vilantice,zahrada za od
hadní cenu 15 640, - Kč. 

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

* * * 

Bod V - rozpočtové opatření č. 3 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2016, 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. 312016. 

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

* * 

Bod VI - Příspěvky a darv obce 

* 
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Předsedající seznámila přítomné s žádostmi organizací o finanční dary. 

a) s žádostí Charity Dvůr Králové nad Labem, služby jsou využívány občany obce - a navrhla 
darovat 1 000, - Kč 

b) s žádostí DIA klubu Hradec Králové- dítě z obce je členem tohoto klubu- navrhla darovat 
1 000, - Kč 

c) s žádostí ZŠ Dubenec, důležitost tohoto daru byla vysvětlena ředitelem školy Mgr. Alešem 
Malým - navrhla darovat dle propočtu 3 530, - Kč na žáka, celkem žáků z obce 26, celková 
výše daru 91 780, - Kč 

d) s žádostí pro MŠ Dubenec o finanční dar - navrhla dar 5 000 na 1 dítě, celkem 4 děti, 
celková výše daru 20 000, - Kč. 

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

Návrh usnesení VI a): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč Charitě Dvůr Králové nad Labem 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení,-:, 6a): bylo schváleno. 

Návrh usnesení VI b): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč DIA klubu Hradec Králové 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

llsnescní č. 6b): bylo schváleno. 

Návrh usnesení 6c): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 91 780, - Kč ZŠ Dubenec 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. 6c): bylo schváleno 

Návrh usnesení VI d): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 20 000, - Kč MŠ Dubenec 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

Usnesení č. (ld): bylo schváleno 
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* * * 

Bod VI I - Společenská smlouva - Hustířanka služby s.r.o. 

Předsedající seznámila přítomné se záměrem účasti obce v Hustířanka služby s.r.o. 
Obsah této společenské smlouvy a její výhody objasnil přítomným ještě starosta obce 
Dubenec Jaroslav Huňat. Předsedající navrhla přítomným vstoupit do Hustířanka s.r.o .. 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 pověřuje starostku obce Dagmar Jarošovou narozenou 
30.11.1963,trvale bytem Vilantice 50, aby s odkazem na ustanovení §84,odstavec 2,písmeno e) 
zákona č. 12812000 o obcích, ve znění změn a doplňkůjednala jménem obce ve věci přijetí 
společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným Hustířanka služby, s. r. o. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

lJ snesení č. 7: bylo schváleno 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin 

Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 3/2016 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 07. 2016 

Zapisovatel: ............ ('., ........... ~.: .......................... . 

Ověřovatelé: 
. . . //. I I./. ··//. 

„ //.:·-:-' d /_,~ ~/t "'t-
.... L ..... : .. :. : ........ :. :. : . . . . . . . . . . . . . . . . ne .... : .................... ~ ................ . 

,,- ' . I 
/; // '. . ú ·r L 

.......... ::.~ ...................... dne ........... · ........ : ... : .................. . 

Starosta: 
, . , ,1 •. . __ / / ~~ 

................ /(.~:~:'.; ..... '. .............. dne ........... .".: ... :.::.· .. ~ .. : ............. . 
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