
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. S 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 16. 03. 2015 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D„ Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z., Kopecký Z, Šplíchalová L. 
Omluven: Horáková E. - příchod 18,05 

Zahájení zasedání :.rnstupitelsha 

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 06. 03. 2015 do 16. 03. 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). 

* * * 

Crčení ověřovateli! a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Kopeckého Zdeňka a Šplíchalovou Ludmilu, 
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 a byly změněny 
body V. a VI.. 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) Žádost obce o pozemek č. 1870-Královéhradecký kraj 
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III) Obecně závazná přihláška obce Vilantice o stanovení systému shromažďování 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem (č. 01/2015) 

IV) Žádost Královéhradeckého kraje o pozemek č. 1194/2 v KÚ Vilantice, (cesta -
silnice II. třídy) 

V) Rozpočtové opatření č. 2/2015 

VI) Nařízení obce č. 02/2015 - podomní prodej 

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

* * * 

Bod li - Žádost obec o pozemek č. 1870 - KnilovehnHkck\' kraj 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí, kterou podá na Královehradecký kraj o darování 
pozemku č. 1870 v KÚ Vilantice, a navrhla tento dar přijmout. Jedná se o cestu k vysílačům. 
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 žádá Královéhradecký kraj( dále KHK) o bezúplatný převod 
pozemku pozemku č. 1870 o výměře 12357m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace v KÚ Vilantice. Dárce ( KHK) si vyhrazuje k tíži 
obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi 
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru 
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O., Zdrželi se O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s obecně závaznou vyhláškou obce č. 112015, která bude 
přílohou tohoto zápisu a navrhla tuto vyhlášku schválit. 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 Vilantice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vilantice o 
stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem č. 0112015 

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

* * * 

Bod IV - Žádost Královéhradeckého krnje o pozemek č. l J 94/2 v KÍJ Vilantice, (cesta - silnice 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí Královehradeckého kraje o pozemek č. 1194/2 
v KÚ Vilantice, který je součástí silnice II. třídy a navrhla tento pozemek darovat . 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 dar pozemku p. č. 1194/2v KÚ Vilantice o celkové 
výměře 66 m2, druh pozemku - ostatní plocha zapsaného na LV č. 10001 vedeném Kata
strálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro Kata
strální území a obec Vilantice, Královehradeckému kraji. Zastupitelstvo ukládá starostce 
obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle tohoto usnesení a tuto smlouvu za 
obec Vilantice uzavřít. 

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

* * * 

Bod V - Rozpočtové opatření č. 2/2015 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2015, 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. 212015. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

* * * 

Bod VI - Nařízení obec č. 02/2015 - podomní prodej 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem nařízením obce ohledně zákazu podomního 
prodeje v obci, které bude přílohou tohoto zápisu a navrhla toto nařízení přijmout. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje nařízení obce Vilantice č. 212015 o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje v obci Vilantice. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se Essender P. 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

! !l 

ZO bere na vědomí -

Seznámila přítomné s nabídkami firem na stavbu ČOV Chotěborky 

S průběhem žádosti o dotace 

S přípravou akce Noc kostelů konanou 29. 5. 2015 

Provedla rozpočtové opatření č. 1/2015 

S průběhem prodeje pozemků dle záměru z 16. 2. 2015 - zatím není odhad 

* * * 

Přílohy zápisu: Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015 
Rozpočtové opatření č. 2/2015 
Nařízení obce Vilantice č. 02/2015 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19 .30 hodin 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 03. 2015 

( 

k Zapisovatel.· .................... /; ... .. L ............... . 
' 

Ověřovatelé: „ .• >.:.'..'.„.„::-:.„ ............ „ ........ „ dne .. :?.!...!„„/.'.„.„ .. „.„ ..... „ .... . 

.:< ..... ::>.~:;'.{ ... : ..................... dne .. ::? .. /. ........ !.~ ................. . 
Starosta: 

/ / /j 0 
.„„ ..... „.:.'..'.~'.!.„„.,, .............. „. dne ....... v;:'..:'.„.... ..„ ..... „ .. . 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 16. 03. 2015 

1) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následující program zasedání: 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

2) Zastupitelstvo obce Vilantice žádá Královéhradecký kraj( dále KHK) o bezúplatný převod 
pozemku pozemku č. 1870 o výměře 12357m2 , druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace v KÚ Vilantice. Dárce ( KHK) si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení 
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 1 O let ode dne 
podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném 
souhlasu dárce 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O., Zdrželi se O 

3) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Vilantice o stanovení 
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem č. 0112015 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

4) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar pozemku p. č. JJ 94/2v KÚ Vilantice o celkové 
výměře 66 m2, druh pozemku - ostatní plocha zapsaného na LV č. 10001 vedeném Katastrálním 
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro Katastrální území a obec 
Vilantice, Královéhradeckému kraji. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit 
přípravu návrhu smlouvy dle tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

S) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozyočtové opatření č. 212015. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

6) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje nařízení obce Vilantice č. 212015 o zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje v obci Vilantice. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se Essender P. NEOVĚ
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