
Obec Dolní  Vile movice                                                        Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Vilémovice, 

konaného dne 29. 3. 2021 od 19.00 hod 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zaseda ní  zastupitelstva obce Dolní  Vile movice bylo zaha jeno v 19:00 hodin 

starostou obce.  

Starosta konstatoval, z e zaseda ní  bylo r a dne  svola no, pozva nka byla vyve s ena 

alespon  po dobu 7 dní  a zver ejne na na u r ední  i elektronicke  desce.  

Starosta konstatoval, z e pr í tomno je 7 c lenu  zastupitelstva, takz e zastupitelstvo je 

usna s ení  schopne . Jedna ní  zastupitelstva bude probí hat dle jednací ho r a du ZO. 

 

1) Kontrola zápisu 
Za pis z minule ho zaseda ní  zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2021 byl 
vyve s en od 24. 2. 2021 do 12. 3. 2021 na u r ední  desce obce. Za pis zapsala 
Kater ina Urbanova , ove r ili ho Pavel Kuc era a Pavel Sy kora, na za pise 
neshledali z a dne  nedostatky. 
 
Zastupitelstvo obce bere na ve domí  za pis ze dne 22. 2. 2021, proti ktere mu 
nebyly poda ny na mitky. 

 

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Hanu Nedvědovou a Michala Denemarka, 

zapisovatelem Kateřinu Urbanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice urc uje ove r ovatele za pisu Hanu Nedve dovou 

a Michala Denemarka, zapisovatelem Kater inu Urbanovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro:  7 Proti: 0 Zdržel se:0 

Usnesení č. 159/2021 bylo schváleno 

 



3) Schválení programu 
Starosta navrhl doplnit program o bod:  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:JI-001030066591/001-
ZMES 
Žádost o prodej pozemku 

 
Program: 

1) Kontrola zápisu 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4) Rozpočet na rok 2021 

5) Žádost o finanční dar 

6)  Studie krajiny obce Dolní Vilémovice 

7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:JI-001030066591/001-ZMES 
 
8) Žádost o prodej pozemku  

9) Diskuse 

10) Závěr 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program zaseda ní   

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0 
 
Usnesení č. 160/2021 bylo schváleno 

 

4) Rozpočet na rok 2021 
Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na obou úředních deskách obce od 3. 3. 2021 
a na elektronické desce bude umístěn po celý rok. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje rozpočet na rok 2021. 
 

 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se:0 
 
Usnesení č. 161/2021 bylo schváleno 
 
 



 

5) Žádost o finanční dar 
 Starosta seznámil přítomné s žádostí o finanční dar 

 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje finanční dar pro DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 
terénní pečovatelská služba, Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč, ve výši 3 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 162/2021 bylo schváleno 
 
 
 
 

6) Studie krajiny obce Dolní Vilémovice 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje projekt vytvoření koordinované Studie 
krajiny pro naši obec v ceně 20 000,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o dílo s firmou Paměť krajiny s.r.o. 
 

 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 163/2021 bylo schváleno 

 
 

 
 

7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:JI-
001030066591/001-ZMES 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. JI-001030066591/001-ZMES mezi obcí Dolní Vilémovice a 
společností EG.D, a.s.. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 164/2021 bylo schváleno 

 



 
8) Žádost o prodej pozemku 

Starosta seznámil přítomné s žádostí o prodej pozemku. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice nemá záměr parcelu číslo 65/6 a část parcely č.st. 
47/17 v katastrálním území Dolní Vilémovice prodávat, z důvodu plánovaného jiného 
využití. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 165/2021 bylo schváleno 

 
 

 
 

9) Diskuze 
 
Starosta informoval pr í tomne  o dotaci, kterou obec obdrz ela z fondu soudrz nosti 
v ra mci Operac ní ho programu Z ivotní  prostr edí . Jedna  se o c a stku 901 174,- Kc , kdy 
obec se podí lí  na spolufinancova ní  c a stkou 159 031,- Kc . Jelikoz  byla z a dost 
poda va na spolec ne  s obcí  Valec  a Tr ebenice budou na klady na por í zení  komposte ru  
pro nas i obec cca 60 000,-Kc . Termí n doda ní  komposte ru  je stanoven na druhou 
polovinu dubna. Starosta bude posle ze informovat obc any o termí nu vyzvednutí  
komposte ru . 
Starosta da le informoval o projektu vytvor ení  Studie krajiny pro obce, do tohoto 
projektu se jiz  zapojili vs echny okolní  obce, ktere  spolec ne  bojovali proti u loz is ti. 
Vy sledkem tohoto projektu bude spolec ne  pla nova ní  propojeny ch tras pro pe s í  i 
cyklisty napr í c  nas í m krajem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) Závěr 
 

 
Přítomno 0   hostů 

 
Starosta ukonc il zaseda ní  zastupitelstva v 19:20   hod. 

 
 



 
 
 
Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenc ní  listina 
 

 
 
Zapsala: Kater ina Urbanova  
 
Ove r ovatele : Hana Nedve dova , Michal Denemarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Denemarek             Miroslav Sedla k 
  mí stostarosta        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   30. 3. 2021 

Sňato:         15. 4. 2021 


