
\ Obec Vilantice 
Zastupitelstvo obce Vilantice 

Zápis č. 2 
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 
konaného dne 1. 12. 2014 od 18:00 hodin. 

Přítomní: 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 
hodin starostkou obce Vilantice ("dále jako "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno 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 21. ll. 2014 do 1. 12. 2014 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).Námitky proti poslednímu zápisu nebyly podány. 

* * * 

U rčení ovHnvatdu a zapisovatele 

Předsedající určila ověřovateli zápisu Essendera P. a Hlaváčka Z., a 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. K návrhu 
programu navrhla starostka doplnění programu o bod č. 7 a 8. Před hlasováním dala 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání 

I) Schválení programu -zahájení 
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II) Rozpočtové opatření č. 1 O 

III) Pravomoc starostce obce- rozpočtové opatření 

IV) Přijetí daru- sociální hrob, údržba hřbitov 

V) Žádost o dotace- válečný hrob, obecní cesty 

Vl) Připomínky p. Petery 

VII) Prodej pozemku - nabídka 

VIII) Vánoční koncert Chotěborky 

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

* * * 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2014, které bude přílohou 
tohoto zápisu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 1012014. 

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

* * * 

Bylo navrženo, aby v souladu s & 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovilo kompetenci 
starosty obce k provádění rozpočtových opatření od prosince 2014, po celé volební období, 
do listopadu roku 2018 v následujícím rozsahu: 
Starosta obce muze samostatně provádět rozpočtová opatření v případech 
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. 
Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními 
změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení 
přebytku rozpočtu. 

Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení 
přebytku rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy 
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení 
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hmotných škod, v případě havárií nebo stavu nouze a dále, když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 
rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí 
nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového 
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován. 
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený 
starostovi obce. 
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
V souladu s & I 02 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starosty obce 
k provádění rozpočtových opatření od prosince 2014, po celé volební období, do listopadu 
roku 2018 v následujícím rozsahu: 
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření v případech rozpočtového 
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může 

samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud 
tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu. 
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení přebytku 
rozpočtu, může starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje 
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení hmotných škod, v případě 
havárií nebo stavu nouze a dále, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a 
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále 
v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších 
nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován. 
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený 
starostovi obce. 

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

* * * 

Bod J V- Přijeti daru- sochilní hrob, (uh·žha hřbitov 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou p. Jiřího Valáška, který nabízí darem obci 
hrobku č. 198 na hřbitově Chotěborky a navrhla tento dar přijmout na sociální hrob. Jiné 
návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice přijímá dar od p. Jiřího Valáška hrobku č. 198 na hřbitově 
Chotě borky. 

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

* * * 
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Předsedající seznámila přítomné s žádosti o dotaci: 
a) z ministerstva obrany na válečný hrob u Haňáčkových 
b) z programu obnovy venkova Královehradeckého kraje na rekonstrukci obecních cest 
a navrhla o tyto dotace požádat. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo 
vzneseno. 

Návrh usnesení 5/a: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany na 
válečný hrob na parcele číslo 1121/5 v KÚ Vi/antice 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 5 /lbylo schváleno. 

Návrh usnesení 5/b: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy 
venkova Královehradeckého kraje pro rok 2015 na rekonstrukci cest. 
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti O, Zdrželi se O 
Usnesení č. 5 lb bylo schváleno. 

* * * 

Bod Vl -Připomínka n. Pctcrv 

Předsedající seznámila přítomné s připomínkami p. Petery a s veškerou korespondenci 
s ním,předala kopie pošty všem zastupitelům, dále předložila zastupitelům porovnání odměn 
zastupitelů s okolními obcemi. Starostka se zeptala ,zda chce někdo ze zastupitelů podat 
návrh v této věci.Návrh nebyl podán. 

* * * 

Bod ·v u - Prodej pozcm ku - nabídka 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou p. Vašíčka Bohumila na prodej pozemku č. 
486/3 v KÚ Vilantice o výměře 216m2 a navrhla, aby p. Blahovec s p-. Vašíčkem projednal. 
Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice pověřuje p. Blahovce Z, jednáním s p. Vašíčkem B., o 
prodeji pozemku č. 48613 v KÚ Vi/antice. 

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

* * * 
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P. Blahovec seznámil přítomné s pramm občanů konat Vánoční koncert v kostele. Bylo 
dohodnuto, že se bude konat Vánoční koncert v kostele a na place budou stánky a budou se 
zde hrát reprodukované vánoční koledy. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
nebylo vzneseno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje uspořádání Vánočního koncertu na Chotěborkách 
v kostele a na place stánky a hrát reprodukované vánoční koledy. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželi se O 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

* * * 

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

Plat starostky je podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.( v současnosti činí:31337Kč 
hrubého) 

* * * 

Příloha: Rozpočtové opatření č. 1 0/2014 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,55 hodin 

Zápis byl vyhotoven dne: 0~: 2014 

Zapisovate !: ................ // ............................... . 
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