Obec Vilantice
Zastupitelstvo obce Vilantice
Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice ,
konaného dne 19. 04. 2017 od 18:00 hodin.
Přítomní: Jarošová 0., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z. Horáková E., Šplíchalová L.,

Omluven: Kopecký Z.
Hosté:

!!!

Zasedání Zastupitelstva obce Vilantice (dále též jako "zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Vilantice ("dále jako "předsedající").
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 1O. 04. 2017 do 19. 04. 2017. Současně bylo
zveřejněno na "elektronické úřední desce".
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Předsedající schůze

N

všech členů
obcích).

konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
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Předsedající schůze
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určila

ověřovateli

zápisu

Pavla Essendera a

Ludmilu

Šplíchalovou,

E

zapisovatelem Zdeňka Blahovce.
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Předsedající

seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu navrhla starostka doplnění programu o bod č. 9, 10. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
členům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání

I) Schválení programu - zahájení
II) Prodej pozemků-p.č. 1119/14
8/2 vše v KÚ Vilantice

oddělená

geom. plánem z

p.č.

1119/1,

p.č.

22/3, 1117/3,

III) Schválení závěrečného

účtu

obce Vilantice za rok 2016

IV) Schválení- Závěrka za rok 2016
V)

Dohoda o školském obvodu s obcí Dubenec

VI) Ekologická likvidace jedlých

olejů

VII) Výběr sestavy pro

hřiště

VIII)

cvičení

Rozpočtové opatření č.

na

112017

IX) Vesnice roku
Dopis SÚS
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X)
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oddčlená
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p.č.
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p.č.

1119/1,

p.č. 2_~/3,

1117/3,
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Předsedající seznámila přítomné s žádostí
trvale
o koupi pozemku p.č. 1119/14, oddělený geom. plánem č.
bytem
28/-41/2015 z p.č. 1119/1, o výměře 452m2, druh pozemku: ostatní plocha, pozemek p.č.
22/3, o výměře: 458 m2, druh pozemku: zahrada, pozemek p.č. 1117/3, o výměře: 59 m2,
druh pozemku: ostatní plocha, pozemek p.č. 8/2, o výměře : 266 m2, druh pozemku: zahrada
vše KÚ Vilantice zapsané na LV č. 10001 vedeném KÚ pro Královehradecký kraj,
Katastrální pracoviště Trutnov, pro Katastrální území a obec Vilantice a navrhla p.
tyto pozemky prodat za 50,00 Kč za m2. Záměr prodat pozemky byl vyvěšen od
29.3.2017 do 18.4.2017. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nabylo
vzneseno.

Návrh usnesení:
I.
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodej:
pozemek parcelní číslo 1119114, oddělený geometrickým plánem č. 281-4112015
z p.č. 111911, o výměře: 452m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemek parcelní číslo 2213, o výměře: 458 m2, druh pozemku: zahrada
pozemek parcelní číslo 111713, o výměře: 59m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemek parcelní číslo 812, o výměře: 266 m2, druh pozemku: zahrada
vše k.ú. Vi/antice zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a
obec Vi/antice, paní Pavlíně Stoklasové, r.č. 93620413713, trvale bytem U
Továrny 23 7, Stará Paka a to za cenu 61 750, - Kč a úhradu kolku za vklad
1 000,- Kč.

ll.

Cena je v místě obvyklá a cena :jištěná v okolních obcích je nižší nebo přibližná,
pozemky jsou u vodního toku a často pod vodou při rozlivu vody z koryta potoka.
Pozemky jsou pro obec nepotřebné.

III.

Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vi/antice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle
bodu I. a II. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vi/antice uzavřít.

Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O
llsnesení č. 2 bylo schváleno.
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obec Vilantice za rok 2016

seznámila přítomné se závěrečným účtem obce Vilantice za rok 2016, který
bude přílohou tohoto zápisu. Návrh závěrečného účtu bude rozšířen o bod č. 6. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
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Předsedající seznámila přítomné se závěrkou roku 2016, 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. Protokol
podepsán.

Návrh usnesení 4a)
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.
Dále seznámila předsedající s výsledkem hospodaření za rok 2016. Výsledek hospodaření je
34 7 941,34 Kč a navrhla převod této částky 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 4b)
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje
z účtu 431 na účet 432.

převod hospodářského

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

výsledku 347 941,34

Kč

Usnesení 4b) bylo schváleno
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Předsedající seznámila přítomné s nařízením vlády povinností obce zajistit dětem školní
docházku a mateřskou školu od 3 let. Vzhledem k tomu, že tato zařízení obec nevlastní
dohodla se se školou Dubenec na obvodu spádové základní školy a spádové mateřské školy
a seznámila přítomné s obsahem návrhu smluv. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
l 'snt•st•ní č. 5 bylo sch\ :llcno
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dohodu s obcí Dubenec o zřízení spádové základní
školy a dohodu o zřízení spádové mateřské školy a pověřuje starostku obce D. Jarošovou
k podepsání těchto dvou dohod.

seznámila přítomné s možností získání dotace v rámci Mikroregionu na
likvidaci jedlých olejů. Navrhla zakoupení 2 ks sběrných nádob, které budou umístěny na 2
místech v obci a budou zajištěny proti odcizení. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své Stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje nákup 2 ks sběrných nádob na jedlé oleje
likvidace olejů.

N

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
l'sncscní č. 6 bylo schnilcno
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hřištč

Předsedající seznámila přítomné s žádostí občanů o zřízení sestav pro cvičení na hřiště.
Nechala vypracovat 3 nabídky se stejnou skladbou cvičebních prvků. Navrhla zakoupit
sestavu od firmy LLAMARO s.r.o., která je nejlevnější a nejkvalitnější, za cenu 95 000, - Kč
bez dopadové plochy. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje zakoupení sestavy pro cvičení na hřiště od firmy
LLAMARO s.r.o. za cenu 95 000,- Kč a zároveň schvaluje vybudování dopadové plochy
pod tuto sestavu.

Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 7 bylo schváleno
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Rnzpočtové opatř·cní

Předsedající

seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2017, které bude přílohou
tohoto zápisu. Jiné návrhy nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje rozpočtové opatření č. 112017.
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Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
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Předsedající podala návrh na přihlášení naší obce do soutěže Vesnice roku. Jiné návrhy
nabyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
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Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
lisncscní č. 9 bylo schváleno.

Předsedající seznámila přítomné s obsahem dopisu na SÚS Dvůr Králové n. Lab. Jedná se o
katastrofální stav silnice III. třídy Vilantice-Dubenec, která je ve špatném technickém stavu
a silně frekventovaná (děti do školy a školky, křižující se autobusové spojení, záchranný
systém, lidé do zaměstnání, lidé k lékaři), kde dochází k častým kolizím. V dopise žádá o
řešení situace. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje obsah a zaslání dopisu na SÚS Dvůr Králové n.
Lab.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
{ sncst~ní č. I U h! lo schváleno
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V pátek 21.4.2017 od 18,00 hod
MAS Hradecký venkov

schůzka veřejnosti

pořádá schůzku

k vydání knížky o Vilanticích.

na podporu pohostinství v obcích nazvanou

na vsi. Jedná se o propagaci vesnických hospod- gastronomických a kulinářských
6.5 .2017 bude proveden svoz
době

rok

zážitků.

odpadu.

od 5.5.2017 do 8.5.2017 bude přistaven u hostince kontejner na velkoobjemový odpad.

Předseda

Diakonie Broumov zaslal

děkovný

dopis obci za sběr starého ošacení.

předseda

OSO Mikroregionu

Hustířanka

Hustířanka

bude žádat o dotaci na úpravu

Mikroregion

Hustířanka

bude žádat o dotaci z

Huňat

běžeckých lyžařských
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ZŠ Dubenec zaslala poděkování obci za sponzorský dar na ples.
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zaměstnanost.

Á

programu

tras s KHK

Ř
E

to znamená každý majitel nemovitosti sám

O
V

Ě

jednotlivě,

N

Dotace o nádoby na dešťovou vodu ne lze žádat v rámci Mikroregionu, ale v případě zájmu lze požádat

Předsedající ukončila

zasedání zastupitelstva v I9,50 hodin

Přílohy: Závěrečný účet
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obce Vilantice
Závěrka roku 2016
Rozpočtové opatření č. I /20 I 7

Zápis hyl vyhotoven dne: 23. 04. 2017
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Výpis usnesení zastupitelstva obce Vilantice ze zasedání
dne 19. 04. 2017
1 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje následující program zasedání:
Schválení programu- zahájení
II) Prodej pozemků-p.č. 1119/14 oddělená geom. plánem z
8/2 vše v KÚ Vilantice
účtu

obce Vilantice za rok 2016

Vll) Výběr sestavy pro

hřiště

Á

Rozpočtové opatření č.

na

1/2017

N

VIII)

cvičení

K
O

olejů
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Dohoda o školském obvodu s obcí Dubenec

Vl) Ekologická likvidace jedlých

Ř
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IX) Vesnice roku
Dopis SUS

Ě

X)
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IV) Schválení- Závěrka za rok 2016
V)

1119/1, p.č. 22/3, 1117/3,

!!!

III) Schválení závěrečného

p.č.

E

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

2). I. Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje prodej:
pozemek parcelní číslo 1119114, oddělený geometrickým plánem č. 28/-4112015

N

I)

z p.č. 11/911, o

výměře:

452 m2, druh pozemku: ostatní plocha

pozemek parcelní číslo 2213, o

výměře

pozemek parcelní číslo 1117/3, o
pozemek parcelní číslo 812, o

458 m2, druh pozemku: zahrada

výměře:

výměře:

59m2, druh pozemku: ostatní plocha

266 m2, druh pozemku: zahrada

vše k.ú. Vi/antice zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním

úřadem

pro

Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro katastrální území a obec
Vi/antice, paní
1 000,- Kč.

,a to za cenu 61 750,- Kč a úhradu kolku za vklad

II.

Cena je v místě obvyklá a cena ljištěná v okolních obcích je nižší nebo přibližná,
pozemky jsou u vodního toku a často pod vodou při rozlivu vody z koryta potoka.
Pozemky jsou pro obec nepotřebné.

Zastupitelstvo ukládá starostce obce Vi/antice zajistit přípravu návrhu smlouvy dle bodu I.
a II. tohoto usnesení a tuto smlouvu za obec Vi/antice

uzavřít.

Výsledek hlasování: Pro 6, proti O, Zdrželi O
Usnesení

č.

2 bylo schváleno.
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3 Zastupitelstvo obce Vi/antice vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce a
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
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Usnesení č. 3 bylo schváleno

Á

4) Návrh usnesení 4a)
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Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 4a) bylo schváleno.

hospodářského

výsledku 347 941,34

Kč

E
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. Návrh usnesení 4b)
Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje převod
z účtu 431 na účet 432.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení 4b) bylo schváleno

5).

N

III.

Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje dohodu s obcí Dubenec o zřízení spádové základní
školy a dohodu o zřízení spádové mateřské školy a pověřuje starostku obce D. Jarošovou
k podepsání těchto dvou dohod
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje nákup 2 ks sběrných nádob na jedlé oleje
likvidace olejů.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
Usnesení č. 6 bylo schváleno

včetně

7 Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje zakoupení sestavy pro cvičení na hřiště od firmy
LLAMARO S.R.O za cenu 95 000,- Kč a zároveň schvaluje vybudování dopadové plochy
pod tuto sestavu.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje ro'!.[Jočtové opatření č. 112017.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi O
Usnesení č. 8 bylo schváleno

soutěže

Vesnice roku.
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9) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje podání přihlášky do
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Pro 6, Proti O, Zdrželi se O
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Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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Usnesení č. 1 O bylo schváleno
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1 O) Zastupitelstvo obce Vi/antice schvaluje obsah a zaslání dopisu na SÚS Dvůr Králové
n. Lab.
V.vsledek hlasování: Pro 6, Proti O, Zdrželi se O

