
Obec Vilantice 

Zastupitelstvo obce Vilantice 

 

Zápis č. 4 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 

konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z., Kopecký Z, Šplíchalová L. 

Omluven: Horáková E.- příchod 17:40 hod  

Hosté: 4 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice  (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:30 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 20. 01. 2015 do 02. 02. 2015 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). 

 

* * * 

 

 

Určení ověřovatelů 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 doplnění programu o bod č. 8, 9 a 10. 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) Stavba veřejného přístřešku – společné dílo s SDH 
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III) Dar pečovatelské službě Dvůr Králové n. Lab. 

 

IV) Rozhodnutí o zúčastnění se akce Mikroregionu Hustířanka – dopravní značení 

 

V) Návrh na dělení a prodej pozemků obce 

 

VI) Návrh na změnu o sázení na Chotěborkách (návrh občanů) 

 

VII) Svoz Bioodpadu v obci a kompostéry pro rod. domy 

 

VIII) Dražba nemovitosti p. č.78/1 

 

IX) LUNGTA 

 

X) Žádost o dotaci ÚP 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

Bod II – Stavba veřejného přístřešku – společné dílo SDH 

 

 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí SDH Vilantice na vybudování přístřešku u obecní 

stodoly ve Vilanticích o ploše cca 50 m2. Pan Blahovec podal protinávrh, místo přístřešku 

provést opravu obecní stodoly, a navrhl, že obec Vilantice zaplatí opravu stodoly a SDH 

zaplatí vnitřní vybavení v částce cca 50 000, - Kč. A brigádnické hodiny, které by 

odpracovali na přístřešku, odpracují na opravě stodoly. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto 

bylo hlasováno nejdříve o protinávrhu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje opravu stodoly pro konání veřejných akcí a 

dohodu s SDH. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, Zdrželi 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod III -  Dar pečovatelské službě Dvůr Králové n. Lab. 

 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí pečovatelské služby Dvůr Králové n.Lab. o 

finanční dar a zároveň navrhla darovat 1 000, - Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 

hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko nabylo vzneseno. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč pečovatelské službě Dvůr Králové 

n. Lab. 

. 

 Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod IV – Rozhodnutí o zúčastnění se akce Mikroregionu Hustířanka – dopravní značení 

  

Předsedající seznámila přítomné s podmínkami a výší dotace na dopravní značení v obci 

Vilantice. Vzhledem k tomu, že dotace a příspěvek Mikroregionu jsou nízké navrhla  

akci Mikroregionu Hustířanka nerealizovat. 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 nesouhlasí s realizací akce Mikroregionu Hustířanka – 

dopravní značení. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod V – Návrh na dělení a prodej pozemků obce 

 

Předsedající navrhla přítomným rozdělit a prodat obecní pozemky, které obyvatelé obce 

využívají, a většina z nich je oplocena. Jedná se o pozemky p. č. 1140/1, 1119/1, 1119/3, 

1119/6, 380/2, 1119/10, 561/3, 1823, 22/3, 8/2, 39, 1117/3, 56/3, 57, 63, 104/1, 104/2,380/2. 

Dále navrhla u pozemku č. 1136 obecní cesta odstranit oplocení. 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 rozdělení a prodej pozemků p. č. 1140/1, 1119/1, 

1119/3, 1119/6, 380/2, 1119/10, 561/3, 1823, 22/3, 8/2, 39, 1117/3, 56/3, 57, 63, 104/1, 

104/2., dále schvaluje na pozemku č. 1136 obecní cesta odstranit oplocení. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod VI – Návrh na osázení na Chotěborkách (návrh občanů) 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem na osázení placu na Chotěborkách a navrhla 

osázení nerealizovat, ale prořezat stávající lípy, popřípadě nemocné vykácet z důvodu 
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bezpečnosti. 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 neschvaluje osázení placu na Chotěborkách dle 

předloženého návrhu, ale schvaluje prořezání stávajících lip a vykácení nemocných 

z důvodu bezpečnosti.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 6 bylo schváleno 

    

 

     * * * 

      

Bod VII  - Svoz Bioodpadu v obci a kompostéry pro rod.domy 

 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou p. Černého na likvidaci Bioodpadu v obci 

zdarma. Jedná se o svážení Bioodpadu na jedno místo odkud si tento odpad jednou krát 

týdně bude p. Černý odvážet, a navrhla tuto nabídku přijmout. Likvidace domácího 

Bioodpadu bude formou přidělení kompostéru pro RD zdarma. 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 nabídku pana Černého na likvidaci Bioodpadu 

v obci zdarma a likvidaci domácího Bioodpadu formou kompostéru, které občané obdrží 

též zdarma. 

  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

     * * * 

 

 Bod VIII  - Dražba namovitosti p. č. 78/1 

 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou soudního exekutora účastnit se dražby 

nemovitosti p. č. 78/1 a navrhla se této dražby neúčastnit. 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 neschvaluje účast na dražbě nemovitosti p. č. 78/1 v KÚ 

Vilantice. 

  

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

    * * * 
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Bod IX  - LUNGTA 

 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí spolku LUNGTA o vyvěšení vlajky pro TIBET a 

možností zakoupení této vlajky a navrhla nevyvěšovat vlajku pro TIBET. 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 neschvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod X  - Žádost o dotaci ÚP 

 

Předsedající seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci na veřejně prospěšné 

práce a navrhla tuto žádost podat a požádat o dotaci na 4 zaměstnance. 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 podání žádosti o dotaci na veřejně prospěšné práce 

pro 4 zaměstnance. 

  

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

     

 

* * * 

 

Informace starostky: 
ZO bere na vědomí –  
Seznámila s nabídkou mapového portálu SENZE – jedná se o zakreslení všech inženýrských sítí 

v obci a jejich aktualizaci 

- Výsledek Tříkrálové sbírky -  vybráno v obci 7 002, - Kč 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,45 hodin 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 09. 02. 2015 

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

 

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

 

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

 

Starosta:                    .............................................. dne ........................................... 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 

 dne 02. 02. 2015 

 
1) Zastupitelstvo obce Vilantice  schvaluje následující program zasedání 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi 0 

 
2) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje opravu stodoly pro konání veřejných akcí a 

dohodu s SDH. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, Zdrželi 0 

 

 

3) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč pečovatelské službě Dvůr 

Králové n. Lab. 

. Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

 

4) Zastupitelstvo obce Vilantice nesouhlasí s realizací akce Mikroregionu Hustířanka – 

dopravní značení. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

5) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozdělení a prodej pozemků, dále schvaluje na 

pozemku č. 1136 obecní cesta odstranit oplocení. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

  

6) Zastupitelstvo obce Vilantice neschvaluje osázení placu na Chotěborkách dle 

předloženého návrhu, ale schvaluje prořezání stávajících lip a vykácení nemocných 

z důvodu bezpečnosti.  

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

 

7) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje nabídku pana Černého na likvidaci Bioodpadu 

v obci zdarma a likvidaci domácího Bioodpadu formou kompostéru, které občané obdrží 

též zdarma. 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

8) Zastupitelstvo obce Vilantice neschvaluje účast na dražbě nemovitosti p. č. 78/1 v KÚ 

Vilantice. 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

9) Zastupitelstvo obce Vilantice neschvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 

10) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje podání žádosti o dotaci na veřejně prospěšné 

práce pro 4 zaměstnance. 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 
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