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Usnesení č. 20 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 22. prosince 2015 v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena  
                     Ing. Palásková Věra, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, 
                     Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
 
Omluveni:     
 

 
Návrh usnesení č. 20/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2015 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 20/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce 
na rok 2016, beze změn. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 
10.169.000,- Kč, výdaje celkem 9.710.000,- Kč a financování celkem + -
459.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 20/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit části 
pozemků p.č.150 a p.č. 151/2, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p.č. 
2655, o výměře 47 m2, p.č. 2658, o výměře 54 m2 a p.č. 2661, o výměře 86 m2, 
zapsané v listu vlastnictví 10001, pro obec Vedrovice, všechny v k.ú. 
Vedrovice, o celkové výměře 187 m2, za pozemky p.č. 22/6, o výměře 118 m2, 
p.č. 22/10, o výměře 78 m2, p.č. 23/16, o výměře 80 m2, p.č. 23/26, o výměře 
2 m2 a p.č. 24/3, o výměře 97 m2, zapsané na listu vlastnictví 562, pro 
vlastníka: Pelikán Ctibor Mgr., Úvoz 203/64a, Brno-město, 60200 Brno, 
všechny v k.ú. Zábrdovice, o celkové výměře 375 m2. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 20/5 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání 
o změně dodavatele elektrické energie a zemního plynu, v případě mimořádné 
situace, kdy by hrozilo bezprostřední odpojení obecních nemovitostí od těchto 
energií. O postupu bude průběžně informovat ZO Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 20/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku na obec Vedrovice, z majetku DSO 
Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 20/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu 
spolku Chasa Vedrovice za použití sálu KD na akci „Martinské hody “, 
konaných dne 14. 11. 2015. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 28. 12. 2015 


