Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice
Zápis č. 1
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 11. 03. 2020 od 18:00 hodin.
Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., P. Essender, Hlaváček Z., Petera M., Fiala J., Holubová J.
Hosté: 4
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 02. 03. 2020 do 11. 03. 2020 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).
*

*

*

Bod I - Určení ověřovatelů zápisu ( & 95 odst. 1 Zákona o obcích )
Předsedající určila ověřovateli zápisu Pavla Essendera a Martina Peteru, zapisovatelem
Zdeňka Blahovce.

*

*

*

Bod II - 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 nahradit bod č. 11. 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)

Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst. 1 Zákona o obcích)

II)

Schválení programu

III)

Schválení inventury za rok 2019

IV)

Převod výsledku hospodaření za rok 2019

V)

Rozpočtové opatření č. 1/2020

VI)

Dar pro: MŠ a ZŠ Dubenec

VII)

Dar pro: Oblastní Charitu Červený Kostelec

VIII) Dar pro: Městskou knihovnu Trutnov
IX)

Věcné břemeno na části pč. 1125/1(kanalizace)

X)

Dodatek smlouvy Marius Pedersen a.s.- papír

XI)

Pronájem hostince pro místní spolky

XII)

Chodník v obci- projekt

XIII) Hřiště – Plánovaná rekonstrukce
XIV) Vybudování WC buňky u stodoly
XV)

Příspěvek na vrty a ČOV – změna na dar na vrty a ČOV

Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

*

*

Bod III – Schválení inventury za rok 2019
Předsedající seznámila přítomné se závěrečnou správou o inventarizaci za rok 2019 a
navrhla tuto správu schválit. 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 závěrečnou správu o inventarizaci za rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV - Převod výsledku hospodaření za rok 2019
Předsedající seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2019 a navrhla převod
částky 1 013 016,17 Kč z účtu 431 na účet 432. 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 převod hospodářského výsledku za rok 2019 z účtu
431 na účet 432.
Usnesení č 4 bylo schváleno

*

*

*

Bod V – Rozpočtové opatření č. 1/2020
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2020, 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. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Dar pro: MŠ a ZŠ Dubenec
Předsedající seznámila přítomné s žádosti MŠ a ZŠ Dubenec o finanční dar a navrhla pro
MŠ dar 5 000, - Kč na 1 dítě, celkem 4 dětí výše daru 20 000, - Kč a pro ZŠ 2 000, - Kč na
žáka, celkem 28 žáků výše daru 56 000, - Kč. 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 ve výši 20 000, - Kč pro MŠ Dubenec a zároveň
schvaluje dar ve výší 56 000, - Kč pro ZŠ Dubenec.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 Holubová
Usnesení č. 6 bylo schváleno
*

*

*

Bod VII – Dar pro: Oblastní Charita Červený Kostelec
Předsedající seznámila přítomné s žádostí Charity Červený Kostelec o finanční dar na
provoz hospice a navrhla poskytnutí daru ve výši 2 000, - Kč. Pan Essender podal protinávrh
dar neposkytnout. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu pana Essendera finanční dar 2 000, - Kč
neposkytnout.
Výsledek hlasování: Pro Essender, Holubová, Proti 5, Zdrželi se 0
Dále bylo hlasováno o návrhu paní starostky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar Charitě Červený Kostelec na provoz hospice ve
výši 2 000, - Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2 Essender, Holubová, Zdrželi se 1 Hlaváček
Usnesení č. 7 bylo schváleno

*

*

*

Bod VIII - Dar pro: Městská knihovna Trutnov
Předsedající seznámila přítomné s žádostí Městské knihovny Trutnov o finanční dar a
navrhla darovat Městské knihovně Trutnov 1 000, - Kč. Jiné návrhy nebyli vzneseny, proto
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč Městské knihovně Trutnov.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

*

*

*

.
Bod IX – Věcné břemeno na části pč. 1125/1(kanalizace)
Předsedající seznámila přítomné s žádostí p. Modrého, na části pozemku pč. 1125/1
z důvodu vybudování kanalizace od RD a navrhla věcné břemeno zřídit. 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 zřízení věcného břemene na části pozemku pč.
1125/1 pro vybudování kanalizace od RD.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Bod X Dodatek smlouvy Marius Pedersen a.s. - papír
Předsedající seznámila přítomné s dodatkem smlouvy firmy Marius Pedersen a.s. na
svoz papíru v obci v roce 2020. Cena svozu za 1 tunu 750, - Kč a navrhla dodatek této
smlouvy schválit. 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 dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na
svoz papíru v roce 2020..
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
*

*

*

Bod XI – Pronájem hostince pro místní spolky
Pan Petera navrhl, aby pronájem hostince byl nulový. Bylo mu připomenuto, že
s podmínkami pronájmu hostince byl seznámen na zasedání obce dne 4. 7. 2019, a že nájem
na veřejné akce pro místní spolky je vždy nulový.

*

*

*

Bod XII – Chodník v obci - projekt
Předsedající seznámila přítomné s tím, že v pátek dna 13. 3. 2020 bude uskutečněna schůzka
s projektantem, kde se budou řešit technické věci ohledně vybudování chodníku v obci.

*

*

*

Bod XIII – Hřiště - plánovaná rekonstrukce
Předsedající seznámila přítomné s plánovanou rekonstrukcí hřiště včetně výměny a osazení
nových prvků a úpravy plochy. 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 rekonstrukci hřiště dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
*
*
Bod XIV – Vybudování WC buňky u stodoly

*

Předsedající seznámila přítomné s požadavkem p. Lokvencové na vybudování WC u
stodoly. Starostka předložila 3 návrhy včetně cenových nabídek. Zastupitelstvo obce vybralo
zapůjčování Mobilních WC na akce, což je pro obec nejekonomičtější, a zároveň se
dohodlo, že na první 2 veřejné akce v roce bude platit pronájem obec, na další akce si platí
pronájem pořadatel. 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 pronájem Mobilních WC na veřejné akce ke
stodole a zároveň schvaluje proplacení nájmu na první 2 akce v roce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
*

*

*

Bod XV – Příspěvek na vrty a ČOV – změna na dar na vrty a ČOV
Předsedající seznámila přítomné s úpravou zákona o poskytování příspěvku na vrty a ČOV,
a navrhla dočasně příspěvky na vrty a ČOV zrušit. 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 ruší poskytování příspěvku na vrty a ČOV.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
*

*

*

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,30 hodin
Přílohy:

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 03. 2020

Zapisovatel:.......................................................
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání
dne 11. 03. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje následující program zasedání
I) Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst. 1 Zákona o obcích)
II)

Schválení programu

III)

Schválení inventury za rok 2019

IV) Převod výsledku hospodaření za rok 2019
V)

Rozpočtové opatření č. 1/2020

VI) Dar pro: MŠ a ZŠ Dubenec
VII) Dar pro: Oblastní Charitu Červený Kostelec
VIII) Dar pro: Městskou knihovnu Trutnov
IX) Věcné břemeno na části pč. 1125/1(kanalizace)
X)

Dodatek smlouvy Marius Pedersen a.s.- papír

XI) Pronájem hostince pro místní spolky
XII) Chodník v obci- projekt
XIII) Hřiště – Plánovaná rekonstrukce
XIV) Vybudování WC buňky u stodoly
XV) Příspěvek na vrty a ČOV – změna na dar na vrty a ČOV
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje závěrečnou správu o inventarizaci za rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2019
z účtu 431 na účet 432.
Usnesení č 4 bylo schváleno.
5) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar ve výši 20 000, - Kč pro MŠ Dubenec a
zároveň schvaluje dar ve výší 56 000, - Kč pro ZŠ Dubenec.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 1 Holubová
Usnesení č. 6 bylo schváleno
7) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar Charitě Červený Kostelec na provoz hospice
ve výši 2 000, - Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 2 Essender, Holubová, Zdrželi se 1 Hlaváček
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 1 000, - Kč Městské knihovně Trutnov.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku pč.
1125/1 pro vybudování kanalizace od RD.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s.
na svoz papíru v roce 2020..
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
13)Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje rekonstrukci hřiště dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje pronájem Mobilních WC na veřejné akce ke
stodole a zároveň schvaluje proplacení nájmu na první 2 akce v roce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15) Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje pronájem Mobilních WC na veřejné akce ke
stodole a zároveň schvaluje proplacení nájmu na první 2 akce v roce.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

