Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice
Zápis č. 4
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 15. 10. 2020 od 17:30 hodin.
Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Fiala J., Holubová J., Hlaváček Z.
Omluven: Petera M.
Hosté: 1
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:30 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 7. 10. 2020 do 15. 10. 2020. 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).
*

*

*

Bod I. - Určení ověřovatelů zápisu ( & 95 odst.1 Zákona o obcích )
Předsedající určila ověřovateli zápisu Josefa Fialu a Zdeňka Hlaváčka, 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 doplnit bod č. 6. 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 inventur za rok 2020
IV) Rozpočtové opatření č.4/2020

V) Dary a dotace pro další období z rozpočtu obce (stanovení pravidel pro vrty, ČOV)
VI) Dar Diakonii Dvůr Králové n.Lab.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

Bod III – Schválení provedení inventur za rok 2020
Paní starostka dala příkaz k inventuře majetku obce za rok 2020. Provedením inventury
navrhla: předseda - Zdeněk Blahovec, členové – Josef Fiala a Jana Holubová. Inventury
budou provedeny do 31. 1. 2021. Jmenovaní byly proškoleni dne 15. 10. 2020. 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 příkaz k inventuře majetku obce Vilantice za rok
2020 k 31. 12. 2020 a zároveň schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda –
Zdeněk Blahovec, členové – Josef Fiala a Jana Holubová.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
*

*

*

Bod IV - Rozpočtové opatření č. 4 /2020
Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2020, 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. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
*

*

*

Bod V – Dary a dotace pro další období z rozpočtu obce ( stanovení pravidel pro vrty, ČOV )
Předsedající seznámila přítomné s pravidly pro přidělování darů, nebo dotací na vodní vrty a
ČOV.
Pan Blahovec navrhl příspěvky poskytovat formou daru ve výši 50 000, - Kč dle pořadníku
a dle částky rozpočtu obce.
Paní Holubová podala protinávrh upřednostňovat dary na vrty, před dary na ČOV.
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 paní Holubové – Upřednostnit dary na vrty před
dary na ČOV.
Výsledek hlasování: Pro Holubová J., Proti 5, Zdrželi se 0
Dále bylo hlasováno o návrhu p. Blahovce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje poskytování daru na ČOV a vodní vrty ve výši
50 000, - Kč. Dary budou vypláceny dle pořadníku doručených žádostí a dle částky v
rozpočtu obce na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se Holubová J.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

Bod VI – Dar Diakonii Dvůr Králové n.Lab.
Předsedající seznámila přítomné s žádostí Diakonie Dvůr Králové n. Lab. o finanční dar
2 000, - Kč(poskytují dlouhodobou službu místnímu občanovi) a navrhla Diakonii Dvůr
Králové n. Lab. dar poskytnout. 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 2 000, - Kč Diakonii Dvůr Králové n. Lab. .
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
*

*

*

Přílohy: Rozpočtové opatření č 4/2020
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2020

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

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

Starosta:

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

