
Obec Dolní  Vile movice                                                        Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice 

Zápis ze zasedání zastupitelstva 

obce Dolní Vilémovice, 

konaného dne 1. 2. 2023 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 21. 12. 2022 byl 
vyve s en od 22. 12. 2022 do 5. 1. 2023 na u r ední  desce obce. Za pis zapsal 
Pavel Denemarek, ove r ili ho Pavel Sy kora a Michal Denemarek, na za pise 
neshledali z a dne  nedostatky. 
 
Zastupitelstvo obce bere na ve domí  za pis ze dne 21. 12. 2022, proti ktere mu 
nebyly poda ny na mitky. 

 

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Lenku Pekárkovou a Michala Denemarka, 

zapisovatelem Hanu Nedvědovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Dolní  Vile movice urc uje ove r ovatele za pisu Lenku 

Peka rkovou a Michala Denemarka, zapisovatelem Hanu Nedve dovou. 

 

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

Usnesení č. 33/2023 bylo schváleno 

 



3) Schválení programu 
 

Starosta navrhl rozšíření programu zasedání o bod: Bruslení pro veřejnost a Změna 
hranice pro zařazení majetku 
 

Program: 

1) Kontrola zápisu 

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3) Schválení programu 

4) Rozpočtové opatření č. 11 

5) Zakoupení příslušenství ke komunální technice 

6) Faktura- dílčí plnění novostavba hřiště 
 

7) Dodatek č.1 k pojistné smlouvě 1200138797 

8) Zadání veřejné zakázky- Technická infrastruktura pro lokalitu Z16 

9) Žádost o poskytnutí finančního daru NEMOCNICE 

10) Bruslení pro veřejnost 

11) Změna hranice pro zařazení majetku 

12) Diskuze 

13) Závěr 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zaseda ní   

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

Usnesení č. 34/2023 bylo schváleno 

 

4)Rozpočtové opatření č. 11 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se:0 
 
Usnesení č. 35/2023 bylo schváleno 
 



5) Zakoupení příslušenství ke komunální technice 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje zakoupení příslušenství ke stroji 
MultiOne 8.4SK, konkrétně válečkový sypač s nástavkem a šípová radlice v celkové ceně 
236 000,- Kč bez DPH od firmy HITL, s.r.o. Dobelice 57, 672 01, IČ:25321765. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci v programu OVV 2023 
na výše uvedené příslušenství ke komunální technice. 
 
 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 36/2023 bylo schváleno 

 

 
 

6) Faktura- dílčí plnění novostavba hřiště 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje proplacení dílčí faktury dodavateli PSV 
company s.r.o. IČ 09541501 za odvedené práce na novostavbě multifunkčního hřiště 
dle soupisu provedených prací ve výši 358 740,- Kč bez DPH 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 37/2023 bylo schváleno 
 

 
 
 

7) Dodatek č.1 k pojistné smlouvě 1200138797 
Starosta přečetl návrh dodatku k pojistné smlouvě 
 
 
Návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje dodatek č.1 k PS 1200138797 – pojištění 

majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických osob. Celková výše ročního pojistného 

bude činit 18 643,- Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 38/2023 bylo schváleno 



  
 

8) Zadání veřejné zakázky- Technická infrastruktura pro 
lokalitu Z16 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje zadání veřejné zakázky na vybudování 
technické infrastruktury pro lokalitu Z16 v Dolních Vilémovicích. 
Veřejná zakázka bude rozdělena na 2. etapy  
1.Inženýrské sítě a přípojky, 2. Komunikace 
Zadání veřejné zakázky pro obec zpracuje firma OPTIMAL Consulting s.r.o. IČ:29268087 
za cenu 40 000,- bez DPH 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 39/2023 bylo schváleno 
 

 
 
 

9) Žádost o poskytnutí finančního daru NEMOCNICE 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro 
NEMOCNICI TŘEBÍČ, Purkyňovo nám. 133/2,674 01 Třebíč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:  0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 40/2023 bylo schváleno 
 

 
 

10) Bruslení pro veřejnost 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice souhlasí s rezervací ledové plochy na zimním 
stadionu v Třebiči na 1,5 hodiny za celkovou cenu 6 000,-Kč Obyvatelé obce budou na 
termín bruslení včas upozorněni. 
 

 

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

Usnesení č. 41/2023 bylo schváleno 
 

 



11) Změna hranice pro zařazení majetku 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Dolní Vilémovice souhlasí se změnou hranice pro zařazení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku z hranice 500,-Kč na 3 000,-Kč a u 
podrozvahového majetku z 0- 500,- Kč na 1 000,-Kč. Změna hranice zařazení majetku 
bude platná k 1.1.2023 
 

 

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

Usnesení č. 42/2023 bylo schváleno 
 
 
 
 

12) Diskuze 
 

Pan Caha podal dotaz: Kdo má na starosti kácení stromů podél cesty na Klučov a zda se 
budou sázet nové stromy. 
Starosta odpověděl, že kácení suchých stromů má na starosti správa a údržba silnic. Před 
kácením posílá KSÚS výčet stromů ke kácení k vyjádření obce. Obec každoročně 
požaduje za pokácené stromy náhradní výsadbu. Na konci loňského roku bylo vysazeno 
15 stromů podél cesty ke křižovatce na Vladislav. V letošním roce je plánovaná výsadby 
stromů u cesty na Valeč. 
Pan Kazatel poukázal na špatné vyhýbací podmínky po cestě na Valeč, konkrétně pod 
výhonem před pilou. Navrhl rozšířit vozovku odkopáním stráně. 
Starosta konstatoval, že je to dobrý nápad a rozšíření vozovky bude zrealizováno. 

 
 
 
 
 
 

13) Závěr 
 

 
Přítomni 2  hosté 

 
Starosta ukonc il zaseda ní  zastupitelstva v 19:35       hod. 

 
 
 

 
 

 
Přílohy zápisu: 
 

1) Prezenc ní  listina 
 



 
 
Zapsala: Hana Nedve dova  
 
Ove r ovatele : Lenka Peka rkova , Michal Denemarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavel Denemarek             Miroslav Sedla k 
mí stostarosta        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:    2.2.2023 

Sňato:      17.2.2023       


