Program rozvoje obce

Dolní Vilímeč

na období 2020–2026
Tento dokument byl schválený usnesením č. 06122019/27 zastupitelstvem obce Dolní Vilímeč
dne 6. prosince 2019.
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ANALITICKÁ ČÁST
Charakteristika obce
Stát
Kraj
Okres
Typ sídla
Nadmořská výška
Katastrální výměra
První zmínka o obci
Počet obyvatel
Počet domovních čísel
Průměrný věk obyvatel
Vodovod
Kanalizace
Plynofikace
Pošta
Policie
Hasiči

Česká republika
Vysočina
Jihlava
Obec
534 m. n. m
546,4 ha
1349
98
45
38,7
Ne
Ano
Ano
Ne, 588 56 Telč
Ne
Dobrovolní
Ne, poliklinika v Telči, Dačice, Jihlava, Třebíč,
ambulance Nová Říše
Ne, ZŠ Nová Říše
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Knihovna, kulturní dům
Dětské hřiště, workoutové hřiště

Zdravotnické zařízení
Škola
Kostel
Služby v obci
Sportovní a kulturní vyžití

Historie
Název Dolní Vilímeč se vyvíjelo několik století. K současné variantě Dolní Vilímeč se obec
dopracovala v roce 1924. Místní jméno je odvozené od osobního jména Vilém (tzn. Vilémova
ves), přívlastek dolní získala obec v 19. století, aby se odlišila od Horní Vilímče. Vztahovalo
se tak podle zeměpisného určení k Telči.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Řada zápisů v zemských deskách se týká
bývalého svobodného dvora. Od roku 1536 se Vilímeč čítala k majetku kláštera v Nové Říši.
Vilímeč pak sdílela osudy novoříšského klášterního panství do roku 1849. Obec po územní
reorganizaci v roce 1949 zůstala ve správním okrese Dačice a v jeho rámci v nově vzniklém
Jihlavském kraji. Při další územní reorganizaci v polovině roku 1960 připadla pod správní okres
Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. V roce
1980 byla připojena pod obec Nová Říše, aby se v roce 1990 opět osamostatnila. Od roku 2003
spadá jako samostatná obec pod pověřený městský úřad v Telči.

Území
Dolní Vilímeč leží v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Nachází se 2 km jižně od Vystrčenovic,
3 km jihozápadně od Nové Říše, 2 km severozápadně od Červeného Hrádku, 3,5 km severně
od Jersic, 2,5 km východně od Strachoňovic, 3,5 km jihovýchodně od Radkova, 7 km od Telče
a 3 km od Zvolenovic. Geomorfologicky je oblast součástí Česko-moravské subprovincie,
konkrétně Křižanovské vrchoviny a na rozmezí jejích podcelků Dačická kotlina Brtnická
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vrchovina, v jejíž rámci spadá pod geomorfologický okrsek Markvartická pahorkatina.
Průměrná nadmořská výška činí 534 metrů. Nejvyšší bod o nadmořské výšce 600 metrů leží
0,5 km severovýchodně od obce. Dolní Vilímčí protéká Vilímečský potok, na němž se severně
od obce rozkládá Vilímečský rybník. Jižní část východní hranice katastru tvoří Řečice.

Obyvatelstvo
Aktuálně stávající počet ke konci roku 2018 je 98 obyvatel, sídlících v rodinných domech.
Obytných domů je přibližně 26.
Současný stav obyvatelstva
Počet obyvatel
0–14
Ve věku 15–64
65 a více
Průměrný věk
Zdroj: ČSÚ – údaje pro rok 2018
Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním
Celkový přírůstek
Zdroj: ČSÚ – údaje pro rok 2017
Počet sňatků
Počet rozvodů
Zdroj: ČSÚ – údaje pro rok 2018

Celkem
98
16
65
17
39,9

Muži
48
6
34
8

Celkem
0
1
-1
2
3
-1
-2

Muži
0
1
-1
1
2
-1
-2
1
1
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ženy
50
10
31
9

Ženy
0
0
0
1
1
0
0
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Hospodářství
Většina obyvatelstva dojíždí za prací do větších obcí v okolí. V současné době je v obci velmi
nízká nezaměstnanost. Aktuálně je zde nahlášena živnost cca 12 živnostníků. Jedná se např.
o automechaniky, uměleckého kováře, kadeřnici, zedníka, švadlenu, aj.
Zemědělské plochy na katastru obce jsou obhospodařovány podnikem Zemědělské družstvo
Dolní Vilímeč.

k 31. 12. 2018

výměra (ha)

Celková výměra

546,4

Zemědělská půda

420,3

Orná půda

343,9

Chmelnice

-

Vinice

-

Zahrady

5,1

Ovocný sad

0,3

Trvalý travní porost

71,1

Nezemědělská půda
Lesní pozemek

79,6

Vodní plocha

2,3

Zastavěná plocha a nádvoří

4,6

Ostatní plocha

39,5

Zdroj: ČSÚ – údaje k 31. 12. 2018
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Infrastruktura obce
Obec v současné době má Územní plán Dolní Vilímeč, a to z roku 2010 a v rámci kraje
Vysočiny má obec zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizace, který je uveřejněný
na stránkách kraje http://prvk.kr-vysocina.cz/ pod číslem B_12_473.
Obec je napojena na sítě technické infrastruktury, standardním problémem pro obce Vysočiny
je zhoršující se technický stav samotných sítí.

Doprava
Obcí prochází silnice III. třídy č. 4074 z Červeného Hrádku do Zvolenovic. Dopravní
obslužnost zajišťují dopravci ICOM transport, zastávka se nachází v centru obce. Autobusy
jezdí ve směrech Dačice, Nová Říše, Stará Říše, Telč.
Železniční doprava v obci není, nejbližší zastávka se nachází v Radkově.
Obcí prochází cyklistická trasa č. 5124 ze Strachoňovic do Červeného Hrádku. Silniční doprava
nepřevyšuje zákonem stanovené normy hluku v obci.
Současný stav místních a účelových komunikací je nevyhovující.

Voda
V obci Dolní Vilímeč není veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou
ze soukromých studní. Současný stav ovšem díky stávajícímu suchu není dlouhodobě
vyhovující. Bylo proto obci doporučeno napojení přes síť obce Vystrčenovice na přivaděč Nová
Říše – Telč.
Zdrojem požární vody v Dolní Vilímči jsou dvě návesní nádrže.

Kanalizace
Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 985 m. Splňuje kritéria daná
rozhodnutím Městského úřadu v Telči, Odboru životního prostředí – vodoprávní úřad
k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce do vod povrchových. Pro nízký počet
obyvatel se prozatím nepředpokládá vybudování čistírny odpadních vod. Jednotlivé domácnosti
jsou povinny zajistit čištění odpadních vod individuálním způsobem (např. jímkou na vyvážení,
domácí čistírnou vod).

Odpady, skládky
Obec od roku 2015 je součástí Oběhového hospodářství Renesance, což je dobrovolný svazek
obcí s hlavním předmětem činnosti zabezpečit kompletní služby v oblasti nakládání s odpady.
Svoz zajišťuje OHR Services s.r.o.
Komunální odpad je v obci shromažďován do popelnic a pravidelně odvážen 1x za dva týdny.
Plasty a papír se shromažďuje do popelnic na tříděný odpad a pravidelně odvážen 1x měsíčně.
Na území obce jsou kontejnery na tříděný odpad – sklo, plasty, papír, kovový odpad, textil, bio
odpad a použitý kuchyňský olej.
Složky nebezpečného komunálního odpadu a nadměrného odpadu, mohou občané bezplatně
odvážet do sběrného dvora v Telči.
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Rozhlas
K informování občanů slouží místní rozhlas.

Elektřina
Přívod VN 22 kV, distribuční soustava a rozvod NN v obci je ve vlastnictví a provozovaná
společností E.ON.
V roce 2016 společnost E.ON zrealizovala nový rozvod NN po obci s pokládkou do země a při
souběhu prací obec provedla pokládku rozvodu veřejného osvětlení, obecního rozhlasu
a optické sítě. Energie nakupujeme od roku 2014 prostřednictvím Českomoravské komoditní
burzy Kladno na 1 nebo na 2 roky podle situace na trhu. V katastru obce jsou dvě trafostanice
– jedna pro obec druhá pro zemědělské družstvo.

Plyn a teplo
Plyn je využíván ve všech obecních budovách i v některých rodinných domech. Převážná
většina domů vytápí tuhým palivem.

Vybavenost obce
V obci nalezneme pouze zástavbu rodinných domků.
V majetku obce jsou kulturní dům, hasičská zbrojnice, knihovna, dětské hřiště a workoutové
hřiště. V rámci dotací je možné podat žádost na realizaci sportovního hřiště.
V obci chybí rozsáhlejší občanská vybavenost, tuto vybavenost zajišťuje nejbližší města a větší
obce, jako jsou Telč, Dačice, Nová Říše, případně okresní město Jihlava.

Životní prostředí
Ovzduší
Velké zdroje znečištění v území nejsou. Na území se nenachází staré zátěže ani kontaminované
plochy.

Voda
Znečištění vodních toků je dáno převážně zemědělskou činností a odpadními vodami.
V celkovém měřítku není znečištění vodních toků a ploch v území radikální.

Hluk
V území se nenachází v současné době významnější zdroj nadměrného hluku. Hluk z dopravy
je pod hladinou povolených hodnot.

Půda
Území se nachází v krajině s nízkým stupněm erozního ohrožení. Riziko eroze půdy snižuje
vysoká míra zalučnění řešeného území.
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Ochrana krajinného rázu
Biocentra a biokoridory
V rámci územního plánu existují následující prvky ÚSES:
MÍSTNÍ BIOCENTRA
VÝMĚRA
NÁZEV
POPIS
(ha)
Část toku Řečice s doprovodnými olšinami, břehové porosty a navazující
LBC Na
3
mezofilní, podmáčené louky
Řečici
LBC
V Bučkách

Biocentrum na lesní půdě v severní části k. ú. Porost tvoří převážně smrková
monokultura s druhově bohatším lesním lemem (bříza, osika, dub, v podrostu
líska, prunus, bez černý
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LBC – lokální biocentrum
BIOKORIDORY
DÉLKA
NÁZEV
(m)
LBK 1

750

LBK 2

2100

LBK 3

700

LBK4

400

POPIS
Biokoridor v nivě Řečice – podmáčené polohy. V nivě zapojené olšiny a
navazující louky, postupně zarůstající náletovými dřevinami.
Biokoridor v nivě Řečice – podmáčené polohy. Postupně se rozšiřující niva,
kosené louky.
Orná půda – vymezen na katastru Strachoňovice.
Kulturní lesní porosty – biokoridor na severní hranici řešeného území převažující
smrčina s příměsí borovice. Místy vyšší zastoupení borůvky brusnice v podrostu.

LBK – lokální biokoridor

Správa obce a kultura
Kompetence úřadu
Samosprávou obce Dolní Vilímeč zvolené 7členné zastupitelstvo v čele se starostou. Obec není
plátcem DPH, hospodaří s ročním příjmy cca 2,5 mil. Kč a výdaje se pohybují ve výši cca 1,5
mil. Kč. Agendu obce s rozšířenou působností vykonává Město Telč, do jehož správního
obvodu Dolní Vilímeč spadá. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Telčsko
a zároveň je součástí území působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s.

Bezpečnost
Bezpečnost v obci je na vysoké úrovni, personální zajištění poskytuje PČR místní oddělení Telč
se sídlem v Telči.
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Sport
V obci je minimální možnost sportovního vyžití. Existuje zde pouze dětské hřiště pro nejmenší
dětí a workoutové hřiště. Obec plánuje výstavbu víceúčelového hřiště umožňující realizaci více
druhů sportů, které by zvedlo kvalitu sportovního vyžití. Možné využití dotací.

Kultura
V obci je kulturní dům, jenž je především využíván k rodinným oslavám a hasičským či
mysliveckým schůzím. Novodobou tradicí Dolní Vilímče je každoroční Dolnovilímečský
výlov, který se pořádá poslední zářijový víkend a je velmi oblíbený v širokém okolí.
Každoročně se v obci dodržují tradice, jako je mikulášská nadílka, velikonoční hrkání, stavění
a kácení máje a dětský den.
Místní sbor dobrovolných hasičů byl v obci založený v roce 1941 a je po celou dobu existence
nositelem nejen ochrany zdraví, života a majetku občanů, ale i převážně většiny kulturních akcí
v obci.
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STRATEGICKÁ ČÁST
Shrnutí investičních a ostatních dotačních akcí za období 2014–2019

Rok

2019

Název programu

Fond Vysočiny

2018

Fond Vysočiny

2018

Dotace MMR

2017

Fond Vysočiny

2017

Kraj Vysočina,
POVV

2017

Kraj Vysočina

2015

IV/NIV Rekonstrukce KD,
výměna oken
NIV Dotace na sadbu

2019

2016

Název akce

Kraj Vysočina,
POVV
Kraj Vysočina,
POVV

2015

Kraj Vysočina

2014

Kraj Vysočina,
POVV

2014

Kraj Vysočina

NIV oprava vodárna u KD/IV
okna KD, alarm KD
IV dotace na Dětské hřiště
workout
IV – Obecní optická síť Dolní
Vilímeč
IV dotace na Dětské hřiště
NIV Dotace SDH na činnost
IV – Obecní rozhlas
NIV – Oprava KD
NIV dotace na činnost SDH
NIV – Oprava KD
NIV dotace na činnost SDH
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Náklady Dotace
v tis.
v tis.

222,5

127

-

13,7

234,7

127

147,3

100,8

853,5

250

360,5

120

1,2

1,2

248

110

184,3

105

1,2

1,2

204

106

1,2

1,2
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SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY



krajina a čisté životní prostředí



slabý signál mobilních operátorů



nezadluženost obce



málo pracovních příležitostí



vlastnictví lesa



nízká kriminalita

v blízkém okolí


absence obchodu a služeb v obci



neochota obyvatel zapojovat se do
veřejného dění

PŘÍLEŽITOSTI


HROZBY





vybudování víceúčelového
sportovního hřiště



rekonstrukce KD



získání nových občanů



podpora dětí a mládeže do
komunitního života v obci



zvýšení kulturního dění
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znečištění vodního zdroje
pokles spodních vod v části obce
výskyt kůrovce v lese
nedostatek stavebních parcel
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Cíle, opatření, aktivit
Následující aktivity obce jsou směřovány do oblastí, které zajistí do budoucna „zdravý“ rozvoj
obce. Níže uvedené roky, výše investic a podíl dotací je orientační, závisí na finančním zdraví
obce, aktuální potřebě a dotačních podmínkách.

Infrastruktura
Rok

Název

Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2020 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Oprava hrázní zídky podél dolního a
horního rybníka; oprava koryta
2021
Vilímečského potoka; oprava obrubníku
podél krajské silnice
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2021 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
2022 Výstavba skladu
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2022 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Kanalizační přípojka ke stavebním
2023
parcelám
Příjezdová komunikace ke stavebním
2023
parcelám
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2023 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2024 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2025 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Oprava KD a zajištění vybavenosti pro
2025 pořádání kulturních a společenských
akcí v obci
Zhotovení asfaltového povrchu za
2026
hasičskou zbrojnicí a kolem skladu
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Výše investice
(Kč)

Možná výše dotace
(Kč)

230 000

127 000

2 000 0000

230 000

120 000

2 000 000
230 000

120 000

200 000
1 100 000
230 000

120 000

600 000

120 000

500 000

120 000

300 000
800 000
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Volný čas, kultura, sport
Rok

Název

2020 Výstavba víceúčelového hřiště
Výstavba přístřešku k víceúčelovému
2024
hřišti

Výše investice
(Kč)
2 000 000

Možná výše dotace
(Kč)
1 400 000

500 000

350 000

Poznámka: výše krajských dotací se může každoročně lišit.
Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedeny činnosti, které mohou vyplynout z nepředvídaných
okolností během následujícího období.
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Podpora realizace programu
Garantem Programu rozvoje obce Dolní Vilímeč na období 2020–2026 je starosta obce, který
bude odpovídat za realizaci a aktualizaci programu. Představitelé obce budou naplňovat svou
zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů,
které s nimi budou průběžně konzultovat a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci,
aktualizaci plánu a plnění navržených cílů.
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.dolnivilimec.cz, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. Na obecních
stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a aktualizaci.

Rozpočet
Obec má za rok 2018 příjem ve výši 2.454. 104 Kč.
Od vzniku samostatné obce se hospodaří bez dluhu.
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