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Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 10. listopadu 2014 v sále KD Vedrovice 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, 
                      Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav  
                     
 

Návrh usnesení č. 2/1 – Zastupitelstvo obce zřizuje Finanční výbor, Kontrolní 
výbor, Výbor pro legislativu a výběrová řízení a Výbor pro Životní prostředí a 
územní plánování. Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro legislativu a 
výběrová řízení bude tříčlenný. Výbor pro Životní prostředí a územní 
plánování bude mít pět členů ze zastupitelstva a budou v něm zapojeni 
odborníci z řad občanů. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 2/2 – Zastupitelstvo obce volí předsedou Finančního výboru 
Ing. Věru Paláskovou. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 2/3 – Zastupitelstvo obce volí předsedou Kontrolního 
výboru paní Helenu Novákovou. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/4 – Zastupitelstvo obce volí předsedou Výboru pro 
legislativu a výběrová řízení paní Ing. Věru Paláskovou. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/5 – Zastupitelstvo obce volí předsedou Výboru pro 
Životní prostředí a územní plánování paní Helenu Novákovou. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/6 – Zastupitelstvo obce volí členy Finanční výboru 
Václava Žďárského a PaedDr. Boženu Procházkovou 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/7 – Zastupitelstvo obce volí členy Kontrolní výboru Ivanu 
Bechovou a Pavla Slaného. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 2 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/8 – Zastupitelstvo obce volí členy Výboru pro legislativu 
a výběrová řízení PaedDr. Boženu Procházkovou a Pavla Slaného. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 2 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/9 – Zastupitelstvo obce volí členy Výboru pro Životní 
prostředí a územní plánování Bc. Petra Závišky, Michala Kolegara, Václava 
Žďárského a Ing. Věru Paláskovou. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/10 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 000,- Kč měsíčně.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/11 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva ve výši 480,-Kč měsíčně a člena výboru ve výši 335,- Kč.  
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 2/12 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) 
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za 
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 2/13 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 12. 2014. V 
případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet 
ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých 
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, 
člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/14 – Zastupitelstvo obce jmenuje za obec Vedrovice 
Richarda Janderky, Bc. Petra Závišky a Helenu Novákovou, jako členy Výboru 
DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ 
 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 2/15 – Zastupitelstvo obce jmenuje za obec Vedrovice  
Bc. Petra Závišky jako člena školské rady. 
 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 2/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání 
nabídky do zadávacího řízení na Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru 
na projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Starosta obce                                                                 Místostarosta obce 
                           
Datum: 


