
I Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, 
konaného dne 5. 9. 2016 od 18:00 hodin. 

Přítomní: Jarošová D., Blahovec Z., Hlaváček Z., Essender P., Horáková E., Kopecký Z., 
Šplíchalová L. 
Omluven: 
Hosté: 5 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 18:00 hodin starostkou obce Vilantice ("dále jako "předsedající"). 

Předsedající schúze 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. 08. 2016 do 05. 09. 2016. Současně bylo 
zveřejněno na "elektronické úřední desce". 

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

* * * 

trčení ovčřovatclil a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdei1ka Kopeckého a Ludmilu Šplíchalovou, 
zapisovatelem Zdei1ka Blahovce. 

* * * 
Bod I - Sdnálcní 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. Před hlasováním dala 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanúm. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usneseni: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje nás/edujici program zasedání 

I) Schválení programu -zahájení 

II) Vodovod v obci- zjištěný zájem připojení občanů 
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III) Věcné břemeno- vedení trubky přes ob. pozemek 

IV) Příkaz k inventuře 

V) Rozpočtové opatření 

Vl) Žádost o dokončení termínu UP 

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

* * * 

Bod H- Vodovod v obci- zjištčnv zújcm pl·ipojcní občanú 

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem ankety zájmu občanú o obecní vodovod. Pro 
výstavbu vodovodu se vyjádřilo ll majitelú nemovitostí s trvalým pobytem ve Vilanticích a 
6 majitelú chalup. Proti stavbě vodovodu se vyjádřilo 12 majitelú nemovitostí s trvalým 
pobytem ve Vilanticích. Celkový počet nemovitostí v obci cca 98. Po delší diskuzi bylo 
dohodnuto, že pro lepší rozhodování starostka obce zajistí cenovou nabídku pro vypracování 
studie vodovodu s více alternativami (použití místních vrtú, napojení vodovodu v Sedleci. 
napojení vodovodu v Dubenci). 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 ukládá starostce obce Dagmar JaroJové zjistit cenovou 
nabídku na vypracováni studie vodovodu pro obec Vi/antice. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * * 

Bod III - Vťcné bl'·cm(·no -vedení trubkv přes ob. pozemek 

Předsedající seznámila přítomné se záměrem o provedení stavby na obecních pozen:,cích č. 
368 a 113/1 v kú. Vilantice, jedná se o uložení kanalizačního potrubí z domácí COV, a 
navrhla tento záměr schválit. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelúm sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 

vzneseno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje záměr smlouvy o právu provést stavbu na obecních 
pozemcích č. 368 a 11311 v kú. Vi/antice 

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

* * * 

Bod J V- Příkaz k inventuře 

Paní starostka dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2016. Provedením inventur 
navrhla: předseda: Z. Blahovec, členové: P. Essender a Z. Hlaváček. Inventury budou 
provedeny v termínu do 31.12.2016. Jmenovaní byli proškoleni dne 5.9.2016. Jiné 
návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelúm sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje příkaz k inventuře majetku obce Vi/antice k 
31.12.2016 a zároveň schvaluje inventarizační komisi: předseda: Z. Blalwvec, členové. P. 
Essender, Z. Hlaváček. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

* * * 

Bod V- Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2016, které bude přílohou 
tohoto zápisu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelúm sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
llsncs(•ní č. 5 bylo schváleno 

* * 

Bod Vl- Žíidost o dokončení termínu ll P 

* 

Předsedající seznámila přítomné s nutností podání žádosti o schválení změny doby realizace pro 
smlouvu č. 14RRD03-0002-dotační titul Regionální rozvoj. Nový termín ukončení 30.12.2017. 
Dúvodem změny doby realizace projektu územního plánu, jsou prodloužené lhúty schvalujících 
orgánú. 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 Vi/antice schvaluje podání žádosti o schválení změny doby realizace pro 
smlouvu č. 14RRD03-0002-dotační titul Regionální rozvoj. Nový termín ukončení 30.12.2017. 
Dlivodem změny doby realizace projektu územního plánu, jsou prodloužené 1/u'lty schvalujících 
orgán ll. 

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

Usnesení č. 6: bylo schváleno. 

* * * 

PŘIPOMÍNKY: 

• p. Petera upozornil na problém silniční dopravy přes obec Vilantice. Jedná se o hustý provoz 

vozidel, která nedodržují předepsanou rychlost v obci. Vzhledem k bezpečnosti občanů 

požádal o řešení situace. Starostka obce sdělila, že již několikrát toto řešila, ale policie ČR i 
kraj tvrdí .že se jedná o silnici II.třídy a taje páteřní silnicí kraje. Staro"stka obce projedná 

s Městskou policií ··Dvůr Králové n. Lab. měření rychlosti a možnosti osazení úsekového 

radaru. Bylo dohodnuto, že informativní radar na začátku obce je neúčinný. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20,00 hodin 
Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 4/2016 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedáni 
dne 05. 09. 2016 

1) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O 

2) Zastupitelstvo obce Vi/antice ukládá starostce obce Dagmar Jarošové zjistit cenovou nabídku 
na vypracování studie vodovodu pro obec Vi/antice. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O 

3) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje záměr smlouvy o právu provést stavbu na obecních 
pozemcích č. 368 a 11311 v kú. Vi/antice 

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

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje inventuru majetku obce Vi/antice od 5. 9.2016 do 
31.12.2016 a zároveií schvaluje inventarizační komisy: předseda: Z. Blahovec, členové. P. 
Essender, Z. Hlaváček. 

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

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016. 

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

6)_Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti o schválení změny doby realizace pro 
smlouvu č. 14RRD03-0002-dotační titul Regionální rozvoj. Nový termín ukončení 30.12.2017. 
Dlivodem změny doby realizace projektu územního plánu, jsou prodloužené 1/ulty sclzvalujícíclt 
orgállll. 

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