
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 6 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 13. 4. 2015 od 18:00 hodin. 

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

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 2. 04. 2015 do 13. 04. 2015 Současně bylo 
zveřejněno na „elektronické úřední desce". 

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

* * * 

trčení ovťřovatťiu a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Evu Horákovou, zapisovatelem 
Zdeňka Blahovce. 

* * * 
Bod i - Schváleni 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 a 9. 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) Smlouva o výpůjčce - kompostéry 
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III) Závěrečný účet za rok 2014 

IV) Závěrka za rok 2014 

V) Prodej pozemků 

VI) Rozpočtové opatření č. 3 

VII) Výběr zhotovitele ČOV Chotěborky 

VIII) Pozemek č. 25 

IX) Zajištění plnění povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely 
zákona o odpadech 

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

* * * 

Bod H - Smlouva o v\'pújčcc - kompostérv 

Předsedající seznámila přítomné s obsahem smlouvy o výpůjčce kompostérů s obcí Dubenec 
a obce Vilantice a mezi obcí Vilantice a majiteli nemovitostí obce Vilantice.Jiné návrhy 
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje smlouvu o vypu1cce kompostérů mezi obcí 
Dubenec a obcí Vilantice a mezi obcí Vilantice a majiteli nemovitostí obce Vilantice. 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2014. Jiné návrhy nebyly 
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a 
schvaluje závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku 
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I 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2014 pro obec Vilantice. 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 účetní závěrku za rok 2014 obce Vilantice. 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s postupem jednání ohledně prodeje pozemků v obci 
Vilantice dle záměru z 16. 2. 2015 - zatím není odhad pozemků. Dále seznámila přítomné 
s žádostí dvou zájemců o koupi pozemku č.1131 se kterými se bude jednat. Informovala o 
pozemcích u bytovky na Chotěborkách. 

* * * 

Bod VI - Rozpočtové opatření č. 3 /2015 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2015, 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. 312015. 

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

* * * 

Bod VH - V\·hfr zhotovitele na ČťOV Chotěborkv 

Předsedající připomněla přítomným hodnocení nabídek na ČOV Vilantice Chotěborky. Byla 
vybrána nejlevnější nabídka od p. Vlastimila Štípka z Vilantic 344 626, 15 Kč s DPH, a 
požádala zastupitelstvo o schválení smlouvy o dílo s p. Vlastimilem. Štípkem na stavbu 
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ČOV Vilantice Chotěborky, s kterou zastupitelstvo seznámila. Před hlasováním oznámila p. 
Horáková Eva ap. Šplíchalová Ludmila, že jsou v příbuzenském vztahu s p. Vlastimilem 
Štípkem a z těchto důvodů se hlasování zdrží. 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 uzavření smlouvy o dílo s p. Vlastimilem Štípkem 
z obce Vilantice na stavbu ČOV Vilantice Chotěborky a zároveň pověřuje p. starostku 
Dagmar Jarošovou podepsáním této smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se Horáková E., Šplíchalová L. 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

* * * 

Bod Vili - Poumek č. 25 

Předsedající seznámila přítomné s výsledky odvolání p. Všetečkové u Zeměměřického a 
katastrálního inspektorátu v Pardubicích ohledně pozemku č. 25. Tento úřad dvakrát 
odvolání zamítl. Určení hranice pozemku není v kompetenci tohoto úřadu, o tomto 
rozhoduje pouze soud. P. Všetečková požádala advokátní kancelář JUDr. Rudoleckého, o 
vyřízení případu. Ten požádal obec o zánik obecního práva na pozemek. Předsedající 

navrhla odpověď na tuto žádost: Nesouhlasíme s tvrzením, že zaniklo vlastnické právo obce 
Vilantice k parcele č. 25 a k části parcely č. 1117 /2. Obec si stojí za svým v rámci 
rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích spi. z. OR-
207/212/610 a rozhodnutím ZKI PU-0-7/31/2013/6. 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 tvrzením, že zaniklo vlastnické právo obce 
Vilantice k parcele č. 25 a k části parcely č. 111712. Obec si stojí za svým v rámci 
rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích spi. z. OR-
20712121610 a rozhodnutím ZKI PU-0-71311201316. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se Horáková E. 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s dotačním titulem Zajištění plnění povinnosti obcí 
v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech a navrhla o tuto dotaci 
požádat na nákup štěpkovače větví. Jiné návrhy nabyly 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 žádost o dotaci z KHK z programu Zajištění 
plnění povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech 
na nákup štěpkovače větví a zároveň pověřuje starostku obce jejím podáním. 

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19, 15 hodin 

Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 3/2015 ,smlouvy 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 04. 2015 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 13. 04. 2015 

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

2) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje smlouvu o vypu1cce kompostérů mezi obcí 
Dubenec a obcí Vilantice a mezi obcí Vilantice a majiteli nemovitostí obce Vilantice. 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti O, Zdrželi O 

3) Zastupitelstvo obce Vilantice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a 
schvaluje závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy nezávislých auditorů o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad . 
. Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

4) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje účetní závěrku za rok 2014 obce Vilantice. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

6) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. 312015. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 

7) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s p. Vlastimilem 
Štípkem z obce Vilantice na stavbu ČOV Vilantice Chotěborky a zároveň pověřuje p. 
starostku D. Jarošovou podepsáním této smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se Horáková E., Šplíchalová L. 

8) Zastupitelstvo obce Vilantice nesouhlasí s tvrzením, že zaniklo vlastnické právo obce 
Vilantice k parcele č. 25 a k části parcely č. Ill 712. Obec si stojí za svým v rámci 
rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích spi. z. OR-
20712121610 a rozhodnutím ZKI PU-0-71311201316. 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se Horáková E. 

9) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje žádost o dotaci z KHK z programu Zajištění 
plnění povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství dle novely zákona o odpadech 
na nákup štěpkovače větví a zároveň pověřuje starostku obce jejím podáním. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
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