
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 8 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 17. 8. 2015 od 18:00 hodin. 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z., Šplíchalová L. 
Omluven: Horáková E., Kopecký Z. 
Hosté: 1 občan 

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 5. 08. 2015 do 17. 08. 2015 Současně bylo 
zveřejněno na „elektronické úřední desce". 

Předsedající schůze konstatovala, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 
všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). 

* * * 

U i:čcní ovčřovatelú 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. 5, 6, a 7. 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) Dar pro Diakonii ČCE 
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III) Prodej pozemků (1192, 1810, 1131, 1125/4,1119/10, 56113, 561/4, 1750) 

IV) Rozpočtové opatření č. 6 

V) Členství MAS 

VI) Řešení hranice pozemku u čp. 101 

VII) Pronájem hrobových míst na Chotěborkách 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti O Zdrželi se O 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

* * * 

Bod 11 - Dar pro Diakonii Č'CE 

Předsedající seznámila přítomné s žádostí Diakonie ČCE Dvůr Králové n.Lab. o finanční 
dar a zároveň navrhla darovat 2 000,- Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo 
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce VUantice schvaluje dar 2 000,- Kč Diakonii ČCE Dvůr Králové n.Lab. 

Výsledek hlasování: Pro 5, proti O, Zdrželi O 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

* * 

Bod 111 - Prodej pozemku 

* 

Předsedající seznámila přítomné s žádostmi občanů o koupi pozemků: 
a) s žádostí p. Tomáše Vaňka bytem  o koupi 

pozemku č. 1192 v KÚ Vilantice a navrhla tento pozemek p. Vaňkovi prodat za cenu 50,
Kč za lm2 z důvodu, že za odhadní cenu je tento pozemek neprodejný a pro obec 
nepotřebný. 

b) s žádostí p. Jany Hynkové bytem    o koupi pozemků 1119/1 O, 
56113 a 561/4 v KÚ Vilantice a navrhla tyto pozemky prodat za cenu 50,- Kč za 1 m2 
z důvodu, že za odhadní cenu jsou tyto pozemky neprodejné a pro obec nepotřebné. 

c) s žádostí Zdeňky a Oldřicha Řehákových bytem  o koupi 
pozemků 1810 a 1122 v KÚ Vilantice a navrhla tyto pozemky prodat za cenu 50,- Kč za 
1 m2 z důvodu, že za odhadní cenu jsou tyto pozemky neprodejné a pro obec 
nepotřebné. 

d) s žádostí p. Romana Modrého bytem    o koupi pozemku 1131 
v KÚ Vilantice a s žádostí p. Jana Rejla bytem  také o koupi 
tohoto pozemku v KÚ Vilantice a navrhla tento pozemek prodat za cenu 50,- Kč zal m2 
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-
z důvodu, že za odhadní cenu je tento pozemek neprodejný a pro obec nepotřebný. 
Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat pozemek p. Romanu Modrému z důvodu, že přes 
tento pozemek má přístup do stodoly ap. Janu Rejlovi se tímto prodejem neznemožní 
přístup na jeho pozemky. V případě dělení pozemku by se jednalo o velmi malou část 
tohoto pozemku, o kterou by měl zájem p. J. Rejl a došlo by k dalším nákladům na 
dělení pozemku, což je podle ZO nerentabilní. 

e) s žádostí Laděny a Zdeňka Válkových bytem    o koupi pozemku č. 
1750 v KÚ Vilantice a s žádostí p. Marty Klikošové bytem  

 o koupi pozemku 1750 v KÚ Vilantice a navrhla tento pozemek 
prodat za odhadní cenu. Zastupitelstvo obce rozhodlo prodat pozemek manželům 
Válkovým, vzhledem k tomu, že se tento pozemek nachází v o ochranném pásmu 
vodního zdroje pitné vody pro jejich dům a v případě nevhodného hospodaření na tomto 
pozemku by došlo k znečištění vodního zdroje. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 3/a) 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1192 v k. ú. Vilantice 
o celkové výměře 277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaného na LV č. 
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu Tomáši Vaňkovi, 

   , a to za 
cenu 13 850, - Kč. 

II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu_ návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

III. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015do1.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se O 
ťsnt:scní č. 3 a) hylo sch\ákno 

Návrh usnesení: 31 b) 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemků: 
p. č. 1119110 v k. ú. Vilantice o celkové výměře IO m2, druh pozemku: ostatní 
plocha, 
p. č. 56113 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 412 m2, pruh pozemku: ostatní 
plocha, 
p. č. 56114 v k. u. Vilantice o celkové výměře 364 m2, druh pozemku: zahrada 
zapsaného na LV č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní 
Janě Hynkové,     , a to za 
cenu 39 300, - Kč. 

II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

III. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.2.2015 do 6.3.2015 

Výsledek hlasování: Pro S, Proti O, Zdrželi se O 
l :SIH'S('OÍ č. '-' h) h~ lo sd1nikno 
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Návrh usnesení: 31 c) 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemků: 
p. č. 1810 v k. u. Vilantice o celkové výměře 295 m2, druh pozemku: trvalý travní 

porost, 
p. č. 1122 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
zapsaného na LV č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, 
Zdeňce a Oldřichovi Řehákovým     

  , a to za cenu 
17 950, -Kč. 

JI. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

Ill. Záměr prodat pozemek č. 1810 byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015 do 
1.4.2015 

IV. Záměr prodat pozemek č. 1122 byl vyvěšen na úřední desce od 27.3.2015 do 
13.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
{'snesení č. 3 1.·} hylo "chváleno 

Návrh usnesení: 31 d) 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1131 v k. ú. Vilantice 
o celkové výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaného na LV č. 
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu Romanu 
Modrému,     , a to 
za cenu 5 750, - Kč 

II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

IIJ. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015do1.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
I snesení č. 3 d) bylo schnílcno 

Návrh usnesení: 31 e) 

I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1750 v k. ú. Vilantice 
o celkové výměře 4 114 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, zapsaného na LV 
č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, Laděně a Zdeňku 
Válkovým, trvale         

  , a to za cenu 48 612, -Kč 
Il. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 

bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 
Ill. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.2.2015 do 6.3.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
bmt•scní č. J c) bylo schvúlcno 
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* * * 

ll!Jd IV - Rozpočtové _opatření č. 6 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2015, které bude 
přílohou tohoto zápisu. 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 rozpočtové opatření č. 612015. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
lJsnesení č. 4 bylo schváleno. 

* * * 

Bod V - Č'lenství MAS 

Předsedající seznámila přítomné s možností členství v MAS Hradecký venkov a JeJ1m1 
stanovami a navrhla požádat o členství v MAS. 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 členství v MAS Hradecký venkov. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 6 h~·lo schváleno 

* * 

Bod VI - l{ešení hranice pozemků u čp. IOI 

* 

Pan Blahovec seznámil přítomné s návrhem pana Petery ohledně řešení hranice pozemků u 
čp. 1O1 v k. ú. Vilantice a navrhl po uspořádání majetkových poměrů mezi Povodím Labe a 
obcí vstoupit v jednání s panem Peterou a tuto hranici upravit. 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 po majetkovém uspořádání pozemků mezi obcí 
Vilantice a Povodím Labe Hradec Králové vstoupit v jednání s panem Peterou a tuto 
hranici upravit. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
l 1snesení č. 6 hylo schnilcno 

____] 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE



* * * 

Bod VII - Pronájem hrobov)'ch míst na Chotěborkách 

Předsedající seznámila přítomné se zájmem o pronájem hrobových míst na hřbitově 
Chotěborky. vzhledem k tomu, že o hrobová místa je zájem i z jiných měst a obcí navrhla 
pronajímat hrobová místa pouze občanům Vilantic. 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 pronájem hrobových míst na hřbitově Chotěborky 
pouze občanům obce Vilantice. 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi O 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,45 hodin 

Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 6/2015 

Zápis byl vyhotoven dne: 18 .. 08. 2015 

I / 

'------- .... . 

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

Ověřovatelé: ............... ~~ ..................... dne .......... '.~.: .. :!. .... !..1

:.

1.:fC ...... . 
j / / 

~ y_ ,/ - ,..,...,, ,.,/-" ,,,,..,/1/·~-

... „ .• :·:: .... ~ . ._. .(, •. I.~ .C:(: ..• -:::. .•••...•. dne ........ : ... : .. .' ....... :; . ~- .... -'.. ........ . 

Starosta: ············;"~~'.'..~ ................ dne ...... :!~< .. V:.'...~~::. ............... . . / 

-------' 
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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání 
dne 17. 08. 2015 

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

2) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 2 000,- Kč Diakonii ČCE Dvůr Králové 
n.Lab. 
Výsledek hlasování: Pro 5, proti O, Zdrželi O 

3) a)_ 
I. 

II. 

III. 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1192 v k. ú. Vilantice 
o celkové výměře 2 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaného na LV č. 
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu Tomáši Vaňkovi, 

 , a to za 
cenu 13 '850, - Kč. 
Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 
Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015 do 1.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

3) b) 
I. 

II. 

Ill. 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemků: 
p. č. 111911 O v k. ú. Vilantice o celkové výměře 1 O m2, druh pozemku: ostatní 
plocha, 
p. č. 56113 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 412 m2, pruh pozemku: ostatní 
plocha, 
p. č. 56114 v k. é. Vilantice o celkové výměře 364 m2, druh pozemku: zahrada 
zapsaného na LV č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, paní 
Janě Hynkové,     , a to za 
cenu 39 300, -Kč. 

Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy 
dle bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 
Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.2.2015 do 6.3.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

NEOVĚ
ŘE

NÁ K
OPIE



3) c) 
I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemků: 

p. č. 1810 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 295 m2, druh pozemku: trvalý travní 
porost, 
p. č. 1122 v k. ú. Vilantice o celkové výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 
zapsaného na LV č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký 
kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, 
Zdeňce a Oldřichovi Řehákovým  

   , a to za cenu 
17 950, -Kč. 

II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

III. Záměr prodat pozemek č. 1810 byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015 do 
1.4.2015 

IV. Záměr prodat pozemek č. 1122 byl ryvěšen na úřední desce od 27.3.2015 do 
13.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

llAl 
I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1131 v k. ú. Vilantice 

o celkové výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zapsaného na LV č. 
10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, panu Romanu 
Modrému,    , a to za cenu 5 750, 
-Kč 

II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 
bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 

III. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.3.2015 do 1.4.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

Jli)_ 
I. Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje prodej pozemku p. č. 1750 v k. ú. Vilantice 

o celkové výměře 4 114 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, zapsaného na LV 
č. 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec Vilantice, Laděně a Zdeňku 
Válkovým, trvale      

   a to za cenu 48 612, -Kč 
II. Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vilantice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle 

bodu I. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vilantice uzavřít. 
III. Záměr prodat byl vyvěšen na úřední desce od 16.2.2015 do 6.3.2015 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

4) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rowočtové opatření č. 612015. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 
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5) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje členství v MAS Hradecký venkov. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

6) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje po majetkovém uspořádání pozemků mezi obcí 
Vilantice a Povodím Labe Hradec Králové vstoupit v jednání s panem Peterou a tuto 
hranici upravit. 
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti O, Zdrželi se O 

__J 
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