
Obec Dolní  Vile movice                                                        Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Vilémovice, 

konaného dne 25. 8. 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 6 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 17. 6. 2021 byl 
vyve s en od 20. 6. 2021 do 7. 7. 2021 na u r ední  desce obce. Za pis zapsala 
Kater ina Vlc anova , ove r ili ho Pavel Denemarek a Michal Denemarek, na 
za pise neshledali z a dne  nedostatky. 
 
Zastupitelstvo obce bere na ve domí  za pis ze dne 17. 6. 2021, proti ktere mu 
nebyly poda ny na mitky. 

 

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Pavla Kučeru a Pavla Sýkoru, zapisovatelem Hanu 

Nedvědovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice urc uje ove r ovatele za pisu Pavla Kuc eru a 

Pavla Sy koru, zapisovatelem Hanu Nedve dovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti: 0 Zdržel se:0 

Usnesení č. 192/2021 bylo schváleno 

 



3) Schválení programu 
Starosta navrhl doplnit program o bod: Finanční dar pro obce postižené tornádem  

 
Program: 

1) Kontrola zápisu 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4) Rozpočtové opatření č. 4, 5 

5) Zadání a administrace veřejné zakázky 

6)  Žádosti ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice 

7) Smlouva č.: JI-001030065332/001-ZMES o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 

 
8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Rokytná-ekologický mikroregion 

9) Prodej John Deere X 300R 

10)        Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Venkovské služby 2021 
 
11) Prodej pozemků 

12) Odkup pozemků 

13) Výběr zhotovitele projektové dokumentace inženýrských sítí lokalita Z16 

14) Žádost o prodej – pronájem pozemku 

15) Finanční zajištění akce KONEC PRÁZDNIN S HUBERTEM 

16) Finanční dar pro obce postižené tornádem 

17) Různé – Zadávací řízení na aktualizaci PD splaškové kanalizace a ČOV 

18) Diskuse 

19) Závěr 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje program zaseda ní   

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0 
 
Usnesení č. 193/2021 bylo schváleno 

 



    4)Rozpočtové opatření č. 4, 5 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4,5 
 

 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:0 
 
Usnesení č. 194/2021 bylo schváleno 
 
 
 

     5)Zadání a administrace veřejné zakázky 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje zajištění zadání a administraci veřejné 
zakázky na výběr zhotovitele stavby Výstavba obecní nádrže v k.ú. Dolní Vilémovice 
(komplet na klíč) od firmy AXIOM energy s.r.o. za cenu 48 000,- Kč 
Součástí je vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení, prováděcí 
projektová dokumentace a doplnění projektové dokumentace k podání do dotačního 
programu MZE 129 390. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že smlouva příkazní č. 
B110406/2021 k předmětu plnění byla z důvodu nebezpečí z prodlení podepsána 
starostou obce 5.8.2021 
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 195/2021 bylo schváleno 
 
 
 
 

6) Žádosti ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice 
. 

 

Žádost o navýšení rozpočtu 
Starosta seznámil přítomné s žádostí o navýšení rozpočtu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Dolní 
Vilémovice od měsíce září 2021 o 15 000,- Kč na mzdu pomocné kuchařky. 
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 196/2021 bylo schváleno 

 



 
 Žádost o čerpání z rezervního fondu 

Starosta informoval přítomné, že z důvodu potřebnosti čerpání prostředků z 
rezervního fondu ZŠ a MŠ, byl rozpočet pro ZŠ a MŠ na rok 2021 záměrně 
snížen cca o 400 000,-Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice možnost 
čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ A MŠ až do výše 300 000,-Kč 
v období září až prosinec 2021. Náklady čerpání z rezervního fondu budou každý měsíc 
předloženy obecnímu úřadu. 
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 197/2021 bylo schváleno 

 

 
 

7) Smlouva č.: JI-001030065332/001-ZMES o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene. 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. JI-001030065332/001-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: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 198/2021 bylo schváleno 

 
 

8) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Rokytná- 
ekologický mikroregion 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace č. 11/2021 mezi– Rokytná-ekologický mikroregion, DSO a obcí Dolní 
Vilémovice. Na základě této smlouvy obec obdrží finanční prostředky ve výši 14 286,- 
Kč na pořízení piknikového stolu z akátu a dětského piknikového stolku. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 199/2021 bylo schváleno 



 
 

 
 

9) Prodej John Deere X300R 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje prodej stroje John Deere X300R za 

cenu 66 669,-Kč. Zastupitelstvo obce bylo přítomno 19.7.2021 u otevírání obálek, kde 

byla tato částka vyhodnocena jako nejvyšší podaná nabídka. Zastupitelstvo obce 

souhlasilo s tím, aby starosta dne 21.7.2021 podepsal kupní smlouvu o prodeji stroje. 

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 200/2021 bylo schváleno 
 

 
 
 

10) Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu 
Venkovské služby 2021 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje dotaci ve výši 35 000,-Kč od Kraje 
Vysočina v rámci programu Venkovské služby 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje 
spolupodílet se na dotaci pro venkovské služby částkou 15 000,-Kč. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy ve výši 50 000,-Kč pro místní 
obchod smíšeného zboží paní Čtveráčkové. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že smlouva o 
poskytnutí dotace byla starostou podepsána z důvodu nebezpečí z prodlení dne 
12.7.2021 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 201/2021 bylo schváleno 
 

 
11) Prodej pozemků 

 
 
 
 
Prodej části pozemku p.č. 2/5 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje prodej části pozemku cca 130 m² 
odděleného od pozemku p. č. 2/5 v k.ú. Dolní Vilémovice o celkové výměře 1002 m², 
který je veden jako orná půda za cenu 200,- Kč za m² manželům Pavle a Michalovi 
Kovářovým. Všechny související náklady s rozdělením, prodejem a převodem vlastnictví 
pozemku budou hrazeny kupujícími. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu 
k uzavření smlouvy o prodeji pozemku.  
 
 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 202/2021 bylo schváleno 
 
 
Prodej části pozemku p.č.1366/1 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje prodej části pozemku cca 126 m² 
odděleného od pozemku p. č. 1366/1 v k.ú. Dolní Vilémovice o celkové výměře 938 m², 
který je veden jako ostatní plocha za cenu 200,- Kč za m² manželům Marii a Vlastimilu 
Jakoubkovým. Všechny související náklady s rozdělením, prodejem a převodem 
vlastnictví pozemku budou hrazeny kupujícími. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje 
starostu k uzavření smlouvy o prodeji pozemku.  
 
 
 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 203/2021 bylo schváleno 
 
 

 
Prodej pozemků p.č. 547/198 a 547/200 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje prodej pozemku p. č. 547/198 -orná 
půda-(135 m²) a pozemku p. č. 547/200 -orná půda-(596 m²) oddělené dle 
geometrického plánu č. 422-49750/2021 vše v k. ú. Dolní Vilémovice za cenu 200,- Kč 
za m² panu Miroslavu Sedlákovi. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu k podpisu 
kupní smlouvy. 
 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 204/2021 bylo schváleno 

 
 



 
12) Odkup pozemků 

 
Koupě pozemků p.č. 547/195, 547/197 a 547/202 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje koupi pozemků p. č. 547/195 -orná 
půda-(97 m²), p. č. 547/197 -orná půda-(530 m²) a pozemku p. č. 547/202 -orná půda-
(49 m²) oddělené dle geometrického plánu č. 422-49750/2021 vše v k. ú. Dolní 
Vilémovice za cenu 200,- Kč za m² od p. Miroslava Sedláka. Zastupitelstvo obce 
pověřuje místostarostu k podpisu kupní smlouvy. 
 

 
 
 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 205/2021 bylo schváleno 

 
 

 
 
 
 

 
 

13) Výběr zhotovitele projektové dokumentace 
inženýrských sítí lokalita Z 16 
Starosta seznámil přítomné s cenovými nabídkami firem  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje firmu AQUA-ING, Ing. Vítězslav Průša 
IČ:121 51 289 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti ve věci 
vybudování technické infrastruktury pro lokalitu Z16 – Dolní Vilémovice za cenu 
250 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 
 

 
 

 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 206/2021 bylo schváleno 
 
 
 
 

 



14) Žádost o prodej – pronájem pozemku 
Starosta seznámil přítomné s žádostí 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru 
pronájmu pozemku o velikosti cca 200 m² odděleného od pozemku 1377/12 v k.ú. Dolní 
Vilémovice o celkové výměře 1296 m², který je veden jako ostatní plocha za minimální 
cenu 5,- Kč za m² /rok. Na příštím zasedání zastupitelstva obce bude rozhodnuto 
z podaných nabídek o pronájmu výše uvedené části pozemku. Zastupitelstvo obce si 
vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
 

 
 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 207/2021 bylo schváleno 
 

 
15) Finanční zajištění akce Konec prázdnin s Hubertem 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje finanční zajištění akce Konec prázdnin 
s Hubertem konané 28.8.2021 částkou 20 000,-Kč Tyto finanční prostředky budou 
využity na atrakce a odměny pro děti. 
 

 
 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 208/2021 bylo schváleno 
 

 
16) Finanční dar pro obce postižené tornádem 

 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje dar 20 000,- Kč pro obce 

postižené vichřicí v červnu 2021. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 

k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Dolní Vilémovice a Sdružením místních 

samospráv, z.s.,IČO 75130165 se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín, které na 

základě darovací smlouvy finanční prostředky předá postiženým obcím. 

 
 

Výsledek hlasování: Pro:  6 Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 209/2021 bylo schváleno 
 



 
17) Různé 

 
 

Zadávací řízení na aktualizaci PD splaškové kanalizace a ČOV 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice pověřuje starostu obce k vyhlášení zadávacího 
řízení na zpracování aktualizace projektové dokumentace a inženýrské činnosti ve věci 
splaškové kanalizace a ČOV v obci Dolní Vilémovice v rozsahu DUR + DSP, včetně 
závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, účastníků řízení a majitelů 
dotčených nemovitostí. 

 
 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti:   0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 210/2021 bylo schváleno 

 
 

 
 

18) Diskuze 
 
Starosta informoval o plánované akci Konec prázdnin s Hubertem, která se uskuteční 
v sobotu 28.8.2021 a pozval přítomné k účasti.  
Dále vysvětlil bližší informace k zadávacímu řízení na aktualizaci projektové 
dokumentace splaškové kanalizace a ČOV v obci. 
Pan Jakoubek poukázal na problém s neukázněnými řidiči při průjezdu obcí. 
Zastupitelka obce se také podělila se svojí zkušeností s rychle jedoucími automobily. 
Zastupitelstvo obce se bude tímto problémem zabývat. 
Starosta bude konzultovat na odboru dopravy v Třebíči možnosti řešení tohoto 
problému. 

 
 

 
 
 

19) Závěr 
 

 
Přítomno   5     hostů 

 
Starosta ukonc il zaseda ní  zastupitelstva v 19 : 50   hod. 

 
 
 
 
 



Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenc ní  listina 
 

 
 
Zapsala: Hana Nedve dova  
 
Ove r ovatele : Pavel Kuc era, Pavel Sy kora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Denemarek             Miroslav Sedla k 
  mí stostarosta        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:     26 . 8. 2021 

Sňato:         13. 9. 2021 


