
Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice

Zápis č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 15. 07. 2020 od 17:30 hodin.

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Fiala J.,  Holubová J., Hlaváček Z.  
Omluven: Petera M.
Hosté: 3

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.  7.  2020  do  15.  7.  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).

* * *

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

Předsedající  určila  ověřovateli  zápisu Pavla Essendera a  Janu Holubovou,  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 doplnit bod č. 4 a přiřadit bod č. 6. Na návrh zastupitelů upravit
projednávání pořadí bodů a to záměnou bodů č. 4 a 5. 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 

II) Zařazení území obce Vilantice – MAS Hradecký venkov



III) Ukončení činnosti Hustířanka služby s.r.o.

IV) Žádosti občanů a spolků

V) Rozpočtové opatření č. 3/2020, schválení dodavatele PD chodníky

VI) Záměr pronajmout hostinec čp. 36

Výsledek hlasování:   Pro 6,  Proti 0,  Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

Bod II – Zařazení území obce Vilantice – MAS Hradecký venkov

Předsedající seznámila přítomné s možností a pravidly zařazení obce Vilantice do územní
působnosti  Místní  akční  skupiny  Hradecký  venkov  o.p.s.  na  období  2021  –  2027.  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 zařazení území obce do území působnosti Místní 
akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. na období 2021- 2027.

Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, Zdrželi 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

Bod III -  Ukončení činnosti Hustířankaslužby s.r.o.

Předsedající  seznámila  přítomné  s návrhem  jednatele  firmy  s ukončením  činnosti  firmy
Hustířanka služby s.r.o. a navrhla vyslovit  souhlas s ukončením firmy Hustířanka služby
s.r.o.  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  souhlasí  s ukončením činnosti  firmy  Hustířanka  služby  
s.r.o., IČO:05436117, se sídlem Dubenec 210, 544 55 Dubenec, likvidací nebo prodejem 
společnosti.

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se Holubová J.
Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

Bod  IV – Žádosti občanů a spolků

4a) Předsedající seznámila přítomné s žádostí rodiny Horákových o umístění chodníku



po pravé straně obce směrem na Jaroměř, dále vysvětlila přítomným nevýhody stavby
chodníku po právě straně obce a navrhla pokračovat v přípravě stavby chodníku po levé
straně obce směrem na Jaroměř.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Svůj návrh a vysvětlení zdůvodnil pan Horák ml. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení 4a)
 Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje výstavbu chodníku po levé straně obce směrem na
Jaroměř.

Výsledek hlasování:   Pro 5, Proti 0, Zdrželi se Holubová J.
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.

4b) Předsedající seznámila přítomné s žádostí pana Štípka Michala o dar na vybudování
nové ČOV a navrhla darovat 50 000, - Kč. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení 4b)
 Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 50 000, - Kč na vybudování nové ČOV panu
Michalu Štípkovi.

Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4b) bylo schváleno.

4c) Předsedající seznámila přítomné s žádostí  SDH Vilantice o propůjčení stodoly na
víkendy na spolkovou činnost SDH. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné
stanovisko nebylo vzneseno. Paní Ilona Lokvencová  požaduje bezúplatné propůjčení.
Po dotazu starostky , kdo bude zodpovědnou osobou a uzavře smlouvu s obcí za spolek
se nikdo z přítomných  nepřihlásil. Zodpovědnou osobou za SDH Vilantice bude pan
Petr Jaroš (pokladník spolku).

Návrh usnesení 4c)
 Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje pronájem stodoly SDH Vilantice na spolkovou
činnost na víkendy. Zodpovědná osoba Petr Jaroš.

Výsledek hlasování:   Pro 5, Proti 0, Zdrželi se Jarošová D.
Usnesení č. 4c) bylo schváleno.

4d) Předsedající seznámila přítomné s žádostí spolku Duškovy Chotěborky o příspěvek
na  kulturní  akce  a  navrhla  poskytnout  příspěvek  ve  výši  5 000,  -  Kč,  který  bude
poskytnut  formou  proplacení  faktury.  Jiné  návrhy  nebyly  vzneseny,  proto  bylo
hlasováno.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  sdělit  své  stanovisko.
Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení 4d)
 Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje proplacení faktury v částce 5 000, - Kč spolku
Duškovy Chotěborky na koncert..

Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4d) bylo schváleno.



* * *

Bod V – Rozpočtové opatření č. 2/2020 – schválení dodavatele PD chodníky

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2020, které bude přílohou
tohoto zápisu. Dále seznámila přítomné s výběrem projektanta na chodníky( podél silnice
II.třídy 285) firma DIK JANÁK s.r.o.  Trutnov za částku 396 500Kč bez DPH. Zároveň
objednala geologický průzkum s rešerší pro tuto akci. . 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. 3/2020 a dále schvaluje 
firmu DIK JANÁK s.r.o. Trutnov za částku 396 500 Kč bez DPH  na vypracování  
projektové dokumentace  na chodníky. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

Bod VI – Záměr pronajmout hostinec čp. 36

Předsedající navrhla záměr pronajmout hostinec čp. 36 na dobu neurčitou za nájem 1 000, -
Kč měsíčně. 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 záměr pronájmu hostince v čp. 36, v KÚ Vilantice  
na dobu neurčitou za nájemné 1 000, - Kč měsíčně. 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Informace starostky: ZO bere na vědomí

- prodloužila smlouvu se zaměstnankyní obce do konce srpna 2020

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin
Zápis byl vyhotoven dne:  23. 07. 2020

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

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

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

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................
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