
Obec Vilantice 

Zastupitelstvo obce Vilantice 

  

 Zápis č. 5 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 

 konaného dne 14. 12. 2020 od 17:30 hodin. 

 

Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Fiala J., Holubová J., Hlaváček Z.   

Omluven: Petera M. 

Hosté: 0 

 

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 3. 12. 2020 do 14. 12. 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 Pavla Essendera a Janu Holubovou, 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. 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 rozpočtu na rok 2021 

 

IV)  Rozpočtové opatření č.5/2020 

 

V)  Dar – MŠ Lanžov (obec Lanžov) 



 

VI)  Dary – žádosti (vrt, ČOV) 

Výsledek hlasování:   Pro 6,  Proti 0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod III – Schválení rozpočtu na  rok 2021 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021, který bude přílohou 

tohoto zápisu. Příjmy 2 900 000, - Kč, výdaje 3 653 430, - Kč, rozpočet je schodkový 

navržený schodek bude pokryt z finančních prostředků minulých let. 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 návrh rozpočtu obce Vilantice na rok 2021, 

 celkem rozpočtové příjmy 2 900 000, - Kč, rozpočtové výdaje 3 653 430, - Kč, rozpočet je 

 navržen jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních prostředků minulých let. 

Výsledek hlasování:   Pro 6, proti 0, Zdrželi 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod IV -  Rozpočtové opatření č. 5 /2020 
 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2020, 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. 5/2020. 

 Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

* * * 

 

Bod  V – Dar – MŠ Lanžov (obec Lanžov) 

 

 Předsedající seznámila přítomné s žádostí obce Lanžov o finanční dar pro MŠ Lanžov a 

navrhla darovat 5 000, - Kč na žáka, celkem 10 000, - Kč na investiční náklady. 

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 MŠ Lanžov ve výši 10 000, - Kč na investiční 

náklady. 

Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

* * * 

 



Bod VI – Dary – žádosti ( vrt, ČOV ) 

 

Předsedající seznámila přítomné s žádostmi o dar na ČOV a vrt. 

a) žádost manželů Melichárkových o dar na stavbu ČOV 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 6a): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 50 000, - Kč manželům Melichárkovým na 

stavbu ČOV.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6a) bylo schváleno 

 

 b)žádost Jiřího Jaroše o dar o 50 000, - Kč na vrt uvedený do provozu v roce 2018. 

Pan Essender navrhl dar neposkytnout vzhledem k tomu, že vrt byl uveden do provozu 

před rozhodnutím zastupitelstva ze  dne 15. 10. 2020 poskytovat dary. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

            Návrh usnesení 6b): 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje dar 50 000, - Kč panu Jiřímu Jarošovi na  stavbu 

vrtu.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 0, Proti 5, Zdrželi se Jarošová 

 Usnesení č. 6b) nebylo schváleno 

 

* * * 

Informace starostky: 

 

- poplatky za popelnice budou v roce 2021 zachovány 

- seznámila s postupem prací na PD chodníky 

 

Přílohy: Rozpočtové opatření č 5/2020    

     Rozpočet na rok 2021 

     

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,00 hodin 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  16. 12. 2020 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


