
Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 9 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 9. 11. 2015 od 17:00 hodin. 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno 
v 17:00 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 26. 1 O. 2015 do 9. 11. 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). 

* * * 

U rčení ovčfovatclú a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Zdeňka Hlaváčka a Zdeňka Kopeckého, 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. 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) Příkaz k inventarizaci 

III) Rozpočtové opatření č. 8 
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IV) Příspěvky - čističky odpadních vod 

V) Žádost o dotaci na pořízení víceúčelového nakladače 

VI) Smlouva o udělení souhlasu s provedením stavby 

VII) Příprava rozpočtu na rok 2016 - návrhy 

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

* * * 

Bod 11 - Příkaz k inventarizaci 

Paní starostka dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2015. Provedením inventur 
navrhla: Předseda: Z. Blahovec,Členové: P. Essender, Z. Hlaváček 
Inventury budou provedeny v termínu od 9. 11. 2015 do 31. 1. 2016. Jmenovaní byli 
proškoleni dne 9. 11. 2015. 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 inventuru majetku obce Vilantice od 9. 11. 2015 do 
31. 1. 2016 a zároveň schvaluje inventurní komisi: předseda: Z. Blahovec, členové: P. 
Essender, Z. Hlaváček 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2015, které bude přílohou 
tohoto zápisu. Dále navrhla darování příspěvku ve školním roce 2015/2016 na zájmovou 
činnost dětí s trvalým pobytem v obci Vilantice částkou až 1000, - Kč a to při splnění těchto 
podmínek: 

Trvalý pobyt v obci Vilantice 
příspěvek se vztahuje na děti do ukončení 9. třídy základní školy (včetně předškolních 
dětí) 

jedná se o organizovanou činnost (DDM, skaut, plavání, sokol, .... )- po doložení 
dokladu o uhrazení (kopie) 
pokud je cena kroužku nižší než 1000, - Kč, přispěje obec maximálně do plné výše ceny 
kroužku, případně na více kroužků do součtu 1000, - Kč celkem 
O příspěvek lze požádat během celého školního roku 
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nevztahuje se na letní tábory během července a srpna 

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. 812015. Dále schvaluje 

darování příspěvku ve školním roce 201512016 na zájmovou činnost dětí s trvalým 
pobytem v obci Vilantice částkou až 1000, - Kč a to při splnění těchto podmínek: 

Trvalý pobyt v obci Vilantice 
příspěvek se vztahuje na děti do ukončení 9. třídy základní školy (včetně předškolních 
dětí) 

jedná se o organizovanou činnost (DDM, skaut, plavání, sokol, .... )- po doložení 
dokladu o uhrazení (kopie 
pokud je cena kroužku nif,ší než 1000, - Kč, přispěje obec maximálně do plné výše 
ceny kroužku, případně na více kroužků do součtu 1000, - Kč celkem 
O příspěvek lze požádat během celého školního roku 
nevztahuje se na letní tábory během července a srpna 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O 
Usneseni č. 3 bylo schv:ilcno 

* * 

Bod IV - Příspěvkv - čističkv odpadních vod 

* 

Předsedající seznámila přítomné s nutností řešení odpadních vod v obci. Jako nejlepší řešení 
se jeví forma individuálních ČOV a proto navrhla poskytování příspěvku 50 000, - Kč na 
ČOV za těchto podmínek: 
příspěvek bude poskytnut na 1 RD pouze lx ,majitelům nemovitostí s trvalým pobytem 
v obci Vilantice 
ČOV bude vybudována dle řádného stavebního povolení a zkolaudovaná 
příspěvek bude poskytnut na základě kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci 

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 poskytování příspěvku 50 000, - Kč na ČOV za 
těchto podmínek: 
příspěvek bude poskytnut na 1 RD pouze lx majitelům nemovitostí s trvalým pobytem 
v obci Vilantice 
ČOV bude vybudována dle řádného stavebního povolení a zkolaudovaná 
příspěvek bude poskytnut na základě kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci 

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

Předsedající seznámila přítomné s možností podání žádosti o dotaci na pořízení 

víceúčelového nakladače ze SFŽP a navrhla o tuto dotaci požádat. 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 podání žádosti o dotaci na pořízení víceúčelového 
nakladače ze SFŽP. 

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

* * * 

Bod VI - Smlouva o udčkní souhlasu s provedením stavhv 

Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o udělení souhlasu s provedením stavby. Na 
žádost p, Horákové E., byl tento bod odložen na příští zasedání. 

* * * 

Bod VH - Příprava rozpočtu na rok 2016 - rnivrhy 

Předsedající projednala s přítomnými návrh rozpočtu na rok 2016. 

* * * 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

Přílohy zápisu: Rozpočtové opatření č. 8/2015 

Zápis byl vyhotoven dne: 16.41. 2015 
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