
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 7 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 7. 12. 2016 od 18:00 hodin. 

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

Z:<!!:t_újcní zasclhiní zastupitclst\'a 

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 21. ll. 2016 do 7. 12. 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). 

* * * 

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

* * * 

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. 5. 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) Rozpočet na rok 2017 

III) Rozpočtové opatření 
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IV) Smlouva o udělení souhlasu provedení stavby p.č. 1766 a 1767 v Kú. Vilantice
VH02 a PEOl 

V) Pojištění zastupitelů, změna pojistné smlouvy- majetek obce 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2017, který je přílohou tohoto zápisu. 
Zároveň seznámila přítomné s navýšením příjmu o 57 800, - Kč. Rozpočet: Příjmy: 

2 558 100, - Kč, Výdaje: 2 493 340, - Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nabylo vzneseno. 
Rozpočet byl vyvěšen od 21. ll. 2016 do 6. 12. 2016. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočet obce na rok 2017 jako přebytkový Příjmy: 
2 558 100, -Kč, výdaje. 2 493 340, -Kč. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.5/20 16, 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 Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 512016. 

Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se O 
l snts~.:ní (:_ J hylu sdn :ákno 

* * * 

!lo!LJv:_- Smlouva JL!!_dČic_ní souhlasu provedení stavby _n.č. 1766 a 1767 v Kú. Vilanticc
VH02 a PEOl 
----------~--

Předsedající seznámila přítomné s možností dání souhlasu s provedením stavby Mez 
VH02 a ochranné zatravnění PEOl v Kú. Vilantice na pozemcích p.č. 1766 a 1767. 
Vzhledem k tomu, že úspěšně proběhlo výběrové řízení a byla vypracována projektová 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE



dokumentace, navrhla tuto stavbu schválit. 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 - obec jako vlastník pozemků tímto souhlasí s provedením a 
umístěním stavby Mez VH02 a ochranné zatravnění PEOJ v Kú. Vi/antice na pozemcích 
p.č. 1766 a 1767 v Kú Vi/antice dle PD. 

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

* * * 

IJod V- PojištčnLz.astupitťlú, zmčna_nojištční- majetek obce 

Předsedající seznámila přítomné s odpovědností zastupitelů za škodu způsobenou obcí a 
navrhla uzavřít pojištění odpovědnosti zastupitelů obce. Dále seznámila přítomné s nutností 
přepracování pojištění majetku obce, vzhledem k tomu, že v obci došlo ke změnám majetku. 
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 uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti 
zastupitelů obce a přepracování pojistné smlouvy na majetek. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
t: sm·sení č. 5 hy I o Sl~hválcno 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v I 8,50 hodin 

Přílohy zápisu: Rozpočet na rok 20I 7,vyvěšený návrh rozpočtu 
Rozpočtové opatření č. 5/20 I 6 
Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby p.č. I 766 a I 767 v Kú. 
Vilantice- VH02 a PEOI 

Zápis hyl vyhotoven dne: 7. 12. 2016 

/:{ 
Zapisovatel: .......... ···;//~··· ... , .................. . 
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