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Usnesení č. 21 

přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 21. ledna 2016 v zasedací místnosti OÚ 
 

Přítomni:      Janderka Richard, Kolegar Michal, Ing. Palásková Věra, 

                     PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, 

                     Žďárský Václav (příchod 18:25 hod.) 

 

Omluveni:    Nováková Helena, Bechová Ivana   

 

 
Návrh usnesení č. 21/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 

výboru ZO za rok 2015 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 

k odstranění zjištěných nedostatků. 

 

Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 

p.č.150, díl „d“ o výměře 545 m2, a části pozemku p.č. 151/2, díl „e“ o výměře 

126 m2, vše o celkové výměře 671 m2, ležících v katastrálním území 

Zábrdovice u Vedrovic, obec Vedrovice, zapsaných v listu vlastnictví 10001,  

za díl „c“ o výměře 143 m2, z pozemku p.č. 151/1, ležícího v katastrálním 

území Zábrdovice u Vedrovic, obec Vedrovice, zapsaného v listu vlastnictví 

610, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 6. 1. 2016 vyhotovitele 

Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 329-95/2015, který potvrdilo Katastrální 

pracoviště Znojmo 7. 1. 2016 a za pozemek p.č. 152/3 o výměře 127 m2, 

ležícího v katastrálním území Zábrdovice u Vedrovic, obec Vedrovice, 

zapsaného v listu vlastnictví 610, o celkové výměře 270 m2. Rozdíl 401 m2  

odkoupí od obce Vedrovice Jiří a Alena Ševčíkovi, Vedrovice č.p. 32 za cenu 

30.075,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku, 

díl „a“ o výměře 12 m2, z pozemku p.č. 59/15 v k.ú. Zábrdovice,  a části 

pozemku díl „b“ o výměře 7 m2, z pozemku 59/20 v k.ú. Zábrdovice, zapsané 

v listu vlastnictví 10001, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 

11. 12. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 325-83/2015, který 

potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 16. 12. 2015, celková výměra 19 m2, 

paní Pavlíkové Dagmar, Zdeňka Nejedlého 1197, Rakšice, 67201 Moravský 

Krumlov, za cenu 1.900,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 21/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „a“ o výměře 57 m2, z pozemku p.č. 2140, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 

vlastnictví 959, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 31. 12. 2015 

vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který potvrdilo 

Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 5.700,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „b“ o výměře 56 m2, z pozemku p.č. 2138/1, v k.ú. Vedrovice, zapsaný 

v listu vlastnictví 958, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 

31. 12. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který 

potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 5.600,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „c“ o výměře 20 m2, z pozemku p.č. 2137, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 

vlastnictví 946, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 31. 12. 2015 

vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který potvrdilo 

Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 2.000,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „d“ o výměře 19 m2, z pozemku p.č. 2136, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 

vlastnictví 946, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 31. 12. 2015 

vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který potvrdilo 

Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 1.900,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „e“ o výměře 19 m2, z pozemku p.č. 2135, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 

vlastnictví 612, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 31. 12. 2015 

vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který potvrdilo 

Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 1.900,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

Návrh usnesení č. 21/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku, 

díl „f“ o výměře 19 m2, z pozemku p.č. 2134, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 

vlastnictví 612, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 31. 12. 2015 

vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 399-95/2015, který potvrdilo 

Katastrální pracoviště Znojmo 06. 01. 2016, za cenu 1.900,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemena na pozemky p.č. 3182 a p.č. 3232 zapsané na LV č. 10001 v 

katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod 

označením ZN-014330030797/001 v plném znění. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemena na pozemek p.č. St 61 zapsaný na LV č. 10001 v 

katastrálním území Zábrdovice u Vedrovic pro obec Vedrovice s firmou E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 

vedenou pod označením ZN-014330030797/002 v plném znění. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/12 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2016 o místních poplatcích.  

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 21/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 

za užívání sálu spolku SDH Vedrovice za použití sálu KD na akci „VII. 

Hasičský ples“, konaný dne 22. 01. 2016. 

 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 21/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 

za užívání sálu spolku RS při MŠ Vedrovice, z.s. za použití sálu KD na akci 

„Dětský maškarní ples“, konaný dne 12. 03. 2016. 

 

 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 

                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 

                                                            

                          Datum: 22. 01. 2016 


