
Obec Vilantice 

Zastupitelstvo obce Vilantice 

 

Zápis č. 1 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice , 

konaného dne 07. 06. 2021 od 17:30 hodin. 

 

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

     Petera M.  

     

Hosté: 2  

dle prezenční listiny 

 

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 19. 05. 2021 do 07. 06. 2021 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 Zdeňka Hlaváčka a Josefa Fialu, 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 o bod č. 10 a 11 a paní Holubová bod č. 12. 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 závěrečného účtu za rok 2020. 

 

IV) Schválení účetní závěrky za rok 2020. 

 

V) Schválení převodu výsledku za rok 2020. 

 

VI) Dary – žádosti - (Linka bezpečí, Charita DKnL, ZŠ Dubenec a spolek Duškovy 

Chotěborky) 

 

VII) Poplatky za odpad od 1.1.2021 – příprava vyhlášky 

 

VIII) Rozpočtové opatření 

 

IX) Projekt chodník 

 

X) Energie 

 

XI) Dopravní značení Chotěborky 

 

XII) Zapůjčení stodoly SDH 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7,  Proti 0,  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

Bod III – Schválení závěrečného účtu za rok 2020 

 

Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem za rok 2020, který bude přílohou 

tohoto zápisu. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce elektronické i kamenné. 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 vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a 

schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7, proti 0, Zdrželi 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod IV - Schválení účetní závěrky za rok 2020 

 

Předsedající seznámila přítomné se závěrkou za rok 2020, která 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 Vilantice schvaluje účetní závěrku za rok 2020. 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č 4 bylo schváleno 

 

* * * 

 

Bod V – Schválení převodu výsledku za rok 2020 

  

Předsedající seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za rok 2020 a navrhla převod 

částky 1 135 019,48 Kč z účtu 431 na účet 432. 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 převod hospodářského výsledku za rok 2020 z účtu 

431 na účet 432. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod VI – Dary – žádosti (Linka bezpečí, Charita DKnL, ZŠ Dubenec a spolek Duškovy 

Chotěborky) 

 

6a) Předsedající seznámila přítomné s žádostí Linky bezpečí o finanční dar a navrhla darovat 

částku 2 000, - 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 finanční dar 2 000, - Kč Lince bezpečí.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 6a) bylo schváleno 

 

6b) Předsedající seznámila přítomné s žádostí Charity a Klubka Dvůr Králové nad Labem o 

finanční dar a navrhla darovat 2 500, - Kč. 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 finanční dar 2 500, - Kč Charitě a Klubku Dvůr 

Králové nad Labem.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 6b) bylo schváleno 

 



6c) Předsedající seznámila přítomné s žádostí MŠ a ZŠ Dubenec o finanční dar a navrhla 

darovat 5 000, - Kč na žáka pro MŠ Dubenec, 5 žáků x 5 000, - Kč celkem 25 000, - Kč a 

3 000, - Kč na žáka pro ZŠ Dubenec, 25 žáků x 3 000, - Kč celkem 75 000, - Kč. Jiné 

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

zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno. 

 

            Návrh usnesení 6c) 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje finanční dar pro MŠ a ZŠ Dubenec v celkové výši 

100 000, - Kč.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 6c) bylo schváleno 

 

6d) Předsedající seznámila přítomné s žádostí spolku Duškovy Chotěborky o finanční dar. 

Pan Petera navrhl darovat 2 000, - Kč. 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 finanční dar 2 000, - Kč spolku Duškovy 

Chotěborky.  

 

 Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 Essender P., Zdrželi se 1 Holubová J. 

 Usnesení č. 6d) bylo schváleno 

 

* * * 

 

 

 

Bod VII – Poplatky ze odpad od 1.1.2021 příprava vyhlaášky 

 

Předsedající seznámila přítomné s novými možnostmi poplatků za odpad od 1.1.2021. 

Zastupitelstvo obce zvolilo formu poplatků z nemovité věci, jehož základem je kapacita 

popelnice a dalo za úkol starostce obce vypracovat vyhlášku. 

  

     * * * 

      

Bod VIII - Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2021, 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. 1/2021 

 

 Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

     * * * 

.   



 

Bod IX – Projekt chodník 

 

 Předsedající seznámila přítomné s postupem prací na přípravě PD a s výsledky jednání 

ohledně výstavby chodníků v obci - zástupci obce při jednáních se správou silnic požadují 

koordinaci projektové přípravy novostavby chodníku s projektem rekonstrukce sinice II/285 v 

obci Vilantice, a to i s ohledem na úpravu stávajících šířkových a sklonových poměrů silnice, 

v návaznosti na trasu jednostranného chodníku, odvodnění, založení chrániček, návaznosti na 

okolní MK, DIO, apod 

.        * * * 

 

Bod  X -  Energie 

  

Předsedající seznámila přítomné s možností uzavření dohody mezi společností ENVIROS 

s.r.o. a Hradecký venkov o.p.s. na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a 

klima skupiny obcí Hradecký venkov a navrhla tuto dohodu uzavřít. 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 podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, 

s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., 

na zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký 

venkov (SECAP). Obec Vilantice bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást 

projektu CEESEU a podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně 

zapojovat.    

 

Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 1 Fiala J., Zdrželi se Petera M. 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

Bod XI  - Dopravní značení Chotěborky 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem dopravního značení v osadě Chotěborky 

z důvodu bezpečnosti. Pan Petera navrhl toto dopravní značení spojit s cykloznačením. Paní 

starostka nechá vypracovat návrh tohoto značení.  

 

 

* * * 

 

Bod XII – Pronájem stodoly 

  

Paní Holubová Jana seznámila přítomné s žádostí SDH Vilantice o propůjčení stodoly na 

víkendy na spolkovou činnost SDH. 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 zapůjčení stodoly na spolkovou činnost bezplatně 

a SDH Vilantice za zapůjčení provede nátěr stodoly do 30.9.2021. Barvy dodá obec. 

Zodpovědná osoba za SDH Petr Jaroš. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6, Proti 0, Zdrželi se Jarošová D. 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

      

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin 

 

 

Přílohy: Závěrečný účet za rok 2020 

   Účetní závěrka za rok 2020 

   Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 06. 2021 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 


