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Usnesení Zastupitelstva obce Číměř přijaté na veřejné 

schůzi konané dne 26. 3. 2018 

 

 

 

 

 Zastupitelstvo obce Číměř  
 

 I. Schvaluje: 
 Rozpočet obce Číměř na rok 2018. 

 (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 II. Schvaluje bez výhrad: 
Závěrečný účet obce Číměř za rok 2017. 

 (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 III. Schvaluje bez výhrad: 
Účetní závěrku obce Číměř za rok 2017. 

 (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 IV. Schvaluje: 
 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Biocentrum Válov“ dodavateli 

KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno - jako nejvýhodnější nabídku ve výši 

1.186.223,50Kč vč. DPH. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 V. Schvaluje: 
                Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s panem J. Č., trvale bytem Číměř 57 – prodej 

parcely p. č. 192/30 ostatní plocha o výměře 1607m2 v obci Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavou. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 

 VI. Schvaluje: 
                 Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s panem D. Č., trvale bytem Číměř 40 – prodej 

parcely p. č. 192/32 ostatní plocha o výměře 1378m2 v obci Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavou. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 VII. Schvaluje: 
                 Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s panem M. H., trvale bytem Číměř 65 – prodej 

parcely p. č. 192/26 ostatní plocha o výměře 1184m2  a parcely p. č. 192/35 ostatní plocha o 

výměře 350m2, vše v obci Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavou. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

               VIII. Schvaluje: 

                Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s paní Ing. A. P., trvale bytem Krajinova 787/38, 

Nové Dvory Třebíč – prodej parcely p. č. 192/5 ostatní plocha o výměře 1777m2 v obci 

Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavu. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 
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   IX. Schvaluje: 
                 Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s manželi E. P. a D. P., trvale bytem Vladislav 88 

– prodej parcely p. č. 192/27 ostatní plocha o výměře 1660m2 v obci Číměř a k. ú. Číměř nad 

Jihlavou. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 

X. Schvaluje: 
                Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s paní M. T., trvale bytem Číměř 62 – prodej 

parcely p. č. 192/31 ostatní plocha o výměře 1291m2 v obci Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavou. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

XI. Schvaluje: 
Kupní smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení s paní R. N., trvale bytem Číměř 37 – prodej 

parcely p. č. 192/29 ostatní plocha o výměře 1415m2 v obci Číměř a k. ú. Číměř nad Jihlavou 
                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

XII. Schvaluje: 
                Dohodu  poskytnutí náhrady s panem J. Č., trvale bytem Číměř 57 – připojení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

 

              XIII. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s panem D. Č., trvale bytem Číměř 40 – připojení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

              XIV. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s panem M. H., trvale bytem Číměř 65 – připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

              XV. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s paní Ing. A. P., trvale bytem Krajinova 787/38, Třebíč – 

připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

              XVI. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s manželi E. P. a D. P., trvale bytem Vladislav 88 – připojení 

k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

              XVII. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s paní M. T., trvale bytem Číměř 62 – připojení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 
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              XVIII. Schvaluje: 
                 Dohodu o poskytnutí náhrady  s paní R. N., trvale bytem Číměř 37 – připojení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

      

              XIX. Schvaluje: 
                 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dopravního automobilu pro JSDH 

Číměř“, a to spol. s r.o. H+H METAL – CZ, Ostašov 48, 675 52 Ostašov - jako nejvhodnější 

nabídku ve výši 912.542 Kč včetně 21% DPH a podpisu kupní smlouvy. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

               XX. Stanovuje: 
             Pro volební období 2018 - 2022 bude do zastupitelstva obce Číměř voleno celkem 7 členů 

zastupitelstva. 

                (5x pro, 0x proti, 0x se zdržel). 

 

                  

 

 

 

 

   ……………………………………                            ………………………………… 

                       Lenka Hůlková                                                 Taťána Slabá 

                            starostka                                                            místostarostka 

 

 

 

 

 

 

V Číměři 27. 3. 2018

 

                   


