
Usnesení č. 31
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice 

konaného dne 22. prosince 2016 v přednáškové místnosti Muzea

Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena,
                     Ing. Palásková Věra, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav
                                          
Omluveni:    Slaný Pavel, PaedDr. Procházková Božena

Návrh usnesení č. 31/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2016

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce 
na rok 2017, beze změn. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 
11.158.500,- Kč, výdaje celkem 11.126.500,- Kč a financování celkem 
-32.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o propachtování
části pozemku p.č. 2054, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 3053 (135 m2), p.č. 3054 (85 m2), p.č. 2335 (50 m2) a p.č. 3182 
(30 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 
4000,-Kč/ha/rok, panu Václavu Gaucanovi, Olbramovice 243, 671 76 
Olbramovice u Mor. Krumlova. Celkem 300 m2, za 120,-Kč/rok.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlas

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 31/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 3182 (585 m2), v k.ú. Vedrovice, který je ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Tomáši Záviškovi, Vedrovice 6. 
Celkem 585 m2, za 234,-Kč/rok.

Hlasování: pro 6 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 1 hlas

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování 
pozemku p.č. 3084, o výměře 103 m2, v k.ú. Vedrovice, který je ve vlastnictví 
obce Vedrovice, za 41,-Kč/rok, panu Tomáši Záviškovi, Vedrovice 6.

Hlasování: pro 6 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 1 hlas

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 3182 (600 m2), v k.ú. Vedrovice, který je ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za 240,-Kč/rok, panu Jiřímu Kellnerovi, Olbramovice 100, 671 76 
Olbramovice u Mor. Krumlova.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlas

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 3053 (320 m2) a p.č. 2021 (220 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou 
ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Vítězslavu 
Bartošovi, Vedrovice 359. Celkem 540 m2, za 216,-Kč/rok.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlas

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 31/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 3053 (140 m2), p.č. 3054 (2285 m2), p.č. 2021 (75 m2), p.č. 2681 
(440 m2) a p.č. 3136 (75 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, firmě AGRA Olbramovice, a.s., 
Olbramovice 130, 671 76 Olbramovice u Mor. Krumlova, IČO 49971204. 
Celkem 3015 m2, za 1.206,-Kč/rok.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlas

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2045 (1152 m2), p.č. 2021 (400 m2) a p.č. 3182 (340 m2), v k.ú. 
Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, 
panu Vladimíru Paláskovi, Vedrovice 246. Celkem 1892 m2, za 757,-Kč/rok.

Hlasování: pro 6 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 1 hlas

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/11 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr o prodeji 
pozemku p.č. 2302, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně 
pozemku p.č. 3171, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/13 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr o prodeji 
pozemku p.č. 2340, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 31/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemku p.č. 3130, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 31/15 – 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. 3/2016, o místních poplatcích.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

            …………………………….                                          …………………………….
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce
                                                           
                          Datum: 28. 12. 2016
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