
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 17. 10.2016 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z. Horáková E., Kopecký Z., 
Omluven: Šplíchalová L. 
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 26. 09. 2016 do 17. 1 O. 2016 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). 

* * * 

li rčení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Pavla Essendera, 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 doplnění programu o bod č. 7. a 8. 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) Věcné břemeno -vedení potrubí přes obecní pozemek- právo stavby 

III) Příspěvek na rekonstrukci 
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IV) Přijetí hrobů do majetku obce 

V) Žádost městu Dvůr Králové n.Lab. - spolupráce s Městskou policií 

VI) Půjčování stodoly občanům 

VII) Dotace knihovna 

VIII) Chodníky 

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

* * * 

Bod ll- Včcné břemeno- vedení potrubí přes obecní pozemek- právo stavby 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí  o zřízení práva stavby - věcného 

břemene na pozemcích p.č.368 a 11311 a k.ú. Vilantice. Jedná se o uložení kanalizačního 
potrubí z domovní ČOV, a navrhla tuto žádost schválit. Záměr o provedení stavby byl 
schválen dne 5.9.2016 v zápise č.5 bod č.III. 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 schvaluje právo stavby - zrtzení věcného břemene na 
obecních pozemcích p.č. 368 a 11311 v k.ú. Vi/antice pro stavbu kanalizačního potrubí 
z domovní ČOV.. 

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

* * 

Bod III - Příspěvek na rekonstrukci 

* 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí manželů  o příspěvek 50 000,- Kč 
na rekonstrukci RD včetně ČOV a navrhla tento příspěvek poskytnout. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 25 000, - Kč p. Michaele Essenderové a 25 000, -
Kč p. Pavlu Essenderovi na rekonstrukci RD včetně ČOV v k.ú. Vi/antice. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se 1 P.Essender 
t:sm:scní č. 3 bylo schYált'no 

* * * 
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Bod IV- Přijetí hrobů do majetku obce 

Předsedající seznámila přítomné s možností převzetí hrobů bez vlastníků na hřbitově na 
Chotěborkách a navrhla tyto hroby převzít do majetku obce. Jedná se o hroby č. 85, 128, 
221,208,22, 122, 168, 167, 165, 192, 5, 117. 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 převzetí hrobů č. 85, 128, 221, 208, 22, 122, 168, 
167, 165, 192, 5, 117 na hřbitově Chotěborky do majetku obce. 

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

* * * 

Bod V- Žádost městu Dvůr Králové n.Lab.- spolupráce s Městskou policií 

Předsedající seznámila přítomné s jednáním s Městskou policií Dvůr Králové n. Lab. a PČR 
DI Trutnov. PČR Trutnov měří rychlost v obci minimálně 1 x měsíčně a dle jejího sdělení, 
v roce 2015 bylo evidováno 5 přestupků překročení povolené rychlosti a v roce 2016 byly 
evidovány 3 přestupky překročení povolené rychlosti. Nabídka Městské policie Dvůr 
Králové n. Lab., měření rychlosti maximálně lx měsíčně. Dle sdělení MěÚ Dvůr Králové n. 
L. se za dva roky bude vyhodnocovat rentabilita úsekových radarů. V případě rozšiřování 
podala p. starostka žádost o jejich umístění v obci. Bylo rozhodnuto, že obec Vilantice 
požádá za dva roky o umístění úsekových radarů. 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 umi~tění úsekových radarů v obci za dva roky 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
l!sncsení č. 5 bylo schváleno 

* * 

Bod Vl- Půjčm ání stodoly občanům 

* 

Předsedající seznámila přítomné s problémem pronajímání stodoly občanům a navrhla 
stodolu pronajímat pouze pro veřejné akce místním složkám. Na soukromé účely se stodola 
pronajímat nebude. 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 pronajímání stodoly místním složkám a 
neschvaluje pronajímání stodoly soukromím osobám 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se 1 E. Horáková 
Vsncscní č. 6 bylo schváleno 

* * * 

Bod VII - Dotace knihovna 

Předsedající seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci na nákup 2 ks počítačů 
v hodnotě 39 950,- Kč pro knihovnu, a vzhledem k nutnosti pořízení těchto počítačů pro 
knihovnu, navrhla o tuto dotaci požádat. 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 na pořízení 2 ks počítačů pro místní 
knihovnu z programu VISK3. 

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

* * * 

Bod VIII- Chodníky 

Předsedající seznámila přítomné s postupem jednání ohledně výstavby chodníků v obci. 
Bylo navrženo vypracovat projektovou dokumentaci na chodníky pro celou obec rozdělenou 
na úseky, z důvodu žádosti o dotaci. 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 vypracování projektové dokumentace na chodníky 
pro celou obec rozdělenou na úseky 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O 

l'sncs{·ní č. 7 bylo s4.:hvákno 

* * * 
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K Mikulášské nadílce budou vydávány poukázky dětem do 15 let v hodnotě 300,-

Kč na nákup do DRÁČIKU. 

Provedla rozpočtové opatření č. 5 -příspěvek na volby. 

Seznámila s jednáním o vodovodu pro obec a nechala vypracovat studii na 3 

alternativy vodovodu. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,1 O hodin 

Zápis byl vyhotoven dne: 24: JO. 2016 
/ 

(> 
Zapisovatel: .................... -~~~: ...................... . 

Ověřovatelé: 

· .. · I .. 
"/ .//. /.,-··- _/ // /· /{ 

... ~·~ ..... : ..... · .. :." .. ~ ... .''..·:.:~ ................ dne ................. ~ ..... -: .. _!~ ••••••••••••••• 

Starosta: 

.- l 

ie--- _.,.7 ~ ~/é' x.e:·;"{ 

•••••• HH ····;~~~.1 ...... dne HH ······;;·~· ·~~ ~;,· •••• 

···········~····························dne .......................................... . 
{/ 
NEOVĚ

ŘE
NÁ K

OPIE



Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 17. 10. 2016 

1 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 

I) Schválení programu -zahájení 
II) Věcné břemeno- vedení potrubí přes obecní pozemek- právo stavby 
III) Příspěvek na rekonstrukci 
IV) Přijetí hrobů do majetku obce 
V) Žádost městu Dvůr Králové n.Lab. - spolupráce s Městskou policií 
Vl) Půjčování stodoly občanům 
Vll) Dotace knihovna 
VIII) Chodníky 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

2) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje právo stavby - zřízení věcného břemene na 
obecních pozemcích p.č. 368 a 11311 v k.ú. Vi/antice pro stavbu kanalizačního potrubí 
z domovní ČOV.. 
Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O 

3) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 25 000, - Kč  a 25 000, 
Kč  na rekonstrukci RD včetně ČOV v k.ú. Vi/antice. 
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se 1 P.Essender 

4) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převzetí hrobů č. 85, 128, 221, 208, 22, 122, 168, 
167, 165, 192, 5, 117 na hřbitově Chotěborky do majetku obce. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

5) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje umístění úsekových radarů v obci za dva roky 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje pronajímání stodoly místním složkám a 
neschvaluje pronajímání stodoly soukromím osobám. 
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se 1 E. Horáková 

7 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti na pořízení 2 ks počítačů pro 
místní knihovnu z programu VISK3. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O 

8) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje vypracování projektové dokumentace na 
chodníky pro celou obec rozdělenou na úseky 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O 
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