
Obec Vilantice 

Zastupitelstvo obce Vilantice 

 

Zápis č. 3 

ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, 

konaného dne 11. 11. 2021 od 17:30 hodin. 

 

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

       

     

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 02. 11. 2021 do 11. 11. 2021 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 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 posunout bod č. 9 na bod č. 10 a doplnit bod č. 9. 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) Rozpočtové opatření č. 4. 

 

IV) Radary – pořízení do obce. 

 

V) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

VI) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 

5/2006. 

 

VII) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

 

VIII) Rozpočet na rok 2022. 

 

IX) Příspěvek na vítání občánků. 

 

X) Informace. 

 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

Bod III – Rozpočtové opatření č. 4 

 

Předsedající seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2021, které 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 rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, Zdrželi 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod IV - Radary - pořízení do obce 

 

Předsedající seznámila přítomné s nabídkou na osazení dvou měřičů rychlosti v obci od 

firmy EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí v částce 137 218, - Kč plus doprava a navrhla 

tyto měřiče osadit a dále navrhla osadit 3 ks dopravních značek A12b-děti okolo dětského 

hřiště. 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 nákup a osazení dvou kusů měřičů rychlosti v obci 



v částce 137 218, - Kč plus doprava od firmy EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí a 

zároveň schvaluje osazení 3 ks dopravních značek A12b-děti. 

 Výsledek hlasování: Pro 4, Proti Holubová J., Zdrželi se Jarošová D. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod V - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci 

  

Předsedající seznámila přítomné s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která 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 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod VI - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2006 

 

 Předsedající seznámila přítomné s obecně závaznou přihláškou č. 2/2021, kterou se ruší 

obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o místním poplatku z výherních hracích přístrojů, a která 

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 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021.  

 

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

 Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

  

             

 

  

* * * 

 

 

 

 

 

 



Bod VII - Obecně závazná vyhláška č 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

 

Předsedající seznámila přítomné s obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, která 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 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství.  

 

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

 Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

  

     * * * 

      

Bod VIII - Rozpočet na rok 2022 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022, který bude přílohou 

tohoto zápisu. Příjmy 3 169 000, -Kč, Výdaje 4 067 000, - 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 nebylo vzneseno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Vilantice schvaluje návrh rozpočtu obce Vilantice na rok 2022 celkem 

rozpočtové příjmy 3 169 000, - Kč rozpočtové výdaje 4 067 000,- Kč, rozpočet je navržen 

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

 

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

 Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

     * * * 

.   

Bod IX - Příspěvek na vítání občánků 

 

Předsedající navrhla přítomným navýšení příspěvku na jedno dítě při vítání občánků z 500,- 

Kč na 800,- 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 navýšení příspěvku na jedno dítě při vítání 

občánků z 500, - Kč na 800, - Kč.  

 

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

 Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 



Bod X - Informace 

  

- Reklamace polní cesty C5 k vysílači.  

- Nabídka na odkup pozemku pod vysílačem nebo na zřízení věcného břemene 

- Z důvodu značného navýšení energií je možnost poskytovat občanům bezúročnou 

půjčku, která musí být odsouhlasena zastupitelstvem. 

 

* * * 

 

 

 

      

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin 

 

 

Přílohy: Rozpočtové opatření č. 2/2021 

   Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 

   Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

   Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 

   Rozpočet na rok 2022 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 11. 2021 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 


