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Usnesení č. 40 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 22. srpna 2017 v zasedácí místnosti OÚ 
 
 
Přítomni:      Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Rozmahel Michal 
                                                                
Omluveni:    Žďárský Václav, Bechová Ivana 
 
 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 
 
 

Návrh usnesení č. 40/1 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat část 
pozemku p.č.1303/1, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 40/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o výpůjčce 
budovy fotbalových kabin na pozemku p.č. St 187, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 40/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 136 000 Kč na realizaci projektu 
Územní plán Vedrovice, evidovaného pod Sp. Zn. 38480/2017, za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 40/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě stanoviska  
OŽP KÚ JmK, změny v Návrhu ÚP Vedrovice v rozsahu: 

- Vypustit plochy Z01, Z02, Z15, Z23 a N04 z Návrhu ÚP Vedrovice 
- Posunout plochu Z03 co nejblíže ke stávající zástavbě 
- Plochu Z11 zmenšit o pozemky p.č. 2103 a p.č. 2104 
- Plochu Z14 převést do rezervy určené k budoucí zástavbě 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 

Návrh usnesení č. 40/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě stanoviska 
Úřadu územního plánování MěÚ Mor. Krumlov, změny v Návrhu ÚP 
Vedrovice v rozsahu: 

- Nezařadit pozemky p.č. 2162, p.č. 2387 a p.č. 3008 do Návrhu ÚP 
Vedrovice 

- Zařadit pozemek p.č. 2063 do ploch specifických v Návrhu ÚP 
Vedrovice 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 40/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 35 000 Kč na „Nákup věcných 
prostředků požární ochrany“, na základě žádosti evidované pod č. j. JMK 
33549/2017, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, č. 046288/17/OKH. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 40/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu „Rekonstrukce MK Pod 
lípou a autobusová zastávka“ ve složení: Helena Nováková, Ing. Věra 
Palásková, Michal Kolegar. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 40/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání 
nabídek a Zadávací dokumentaci k VŘ na realizaci projektu „Rekonstrukce 
MK Pod lípou a autobusová zastávka“. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 40/9 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky 
poptávkového řízení na dodávky elektrické energie a pověřuje starosty obce 
k uzavření smlouvy o dodávkách s firmou E.ON. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

Návrh usnesení č. 40/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky 
poptávkového řízení na dodávky plynu a pověřuje starosty obce k uzavření 
smlouvy o dodávkách s firmou E.ON. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 23. 08. 2017 


