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Usnesení č. 8 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková, 
                      Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                       
Omluveni:    Kolegar Michal, PaedDr. Procházková Božena 
 

 
Návrh usnesení č. 8/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2015 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 8/2 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 15.000,-Kč měsíčně, od 
1.3.2015 a ve výši 6.000,-Kč, od 1.5.2015.  
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2014. 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek ze dne 24. 2. 2015, veřejná zakázka „Zateplení Mateřské školy 
Vedrovice - úvěr“, zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 8/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče na 
Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru na projekt „Zateplení Mateřské 
školy Vedrovice “, Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,  
140 00 Praha, IČ 45244782 a pověřuje starostu obce k podpisu úvěrové 
smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 8/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku 
(díl 1015), o výměře 19 m2, z pozemku St. 80, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 
1603 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 5. 2. 2015 vyhotovitele 
Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 318-96/2014, který potvrdilo Katastrální 
pracoviště Znojmo 6. 2. 2015, za cenu 380,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku 
(dílu „a“), o výměře 73 m2, z pozemku p.č. 166/2, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 
191 m2, a části pozemku (dílu „b“), o výměře 5 m2, z pozemku p.č. 166/1, 
v k.ú. Zábrdovice, o výměře 3434 m2, jak byly odděleny geometrickým plánem 
ze dne 5. 2. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 318-96/2014, 
který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 6. 2. 2015, za celkovou cenu 
1.560,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku (dílu 
166/5), v k.ú. Zábrdovice, o výměře 7 m2, z pozemku p.č. 166/1, v k.ú. 
Zábrdovice, o výměře 3434 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
5. 2. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 318-96/2014, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 6. 2. 2015, za cenu 140,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 2046/2) o výměře 57 m2, z pozemku p.č. 2046, v k.ú. Vedrovice, o 
výměře 5197 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 5. 2. 2015 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 382-97/2014, který potvrdilo 
Katastrální pracoviště Znojmo 6. 2. 2015, panu Jiřímu Měřínskému, Vedrovice 
č.p. 38, za cenu 1.700,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 8/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně částí 
pozemků p.č. 59/2, p.č. 59/3 a p.č. 59/4, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části 
pozemku p.č. 30/1, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části 
pozemku p.č. 4/1, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemku p.č. 1375/1 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-014330028271/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č.8/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení 
záchranného archeologického výzkumu v rámci stavby „Vedrovice – 
Zasíťování lokality Z1/4“ s Ústavem archeologické památkové péče Brno, 
veřejná výzkumná instituce, se sídlem Kaloudova 30, 614 00 Brno. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 8/13 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Smlouva o 
svícení a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného 
osvětlení na základě metody Energy Performance and Quality/Light 
Contracting uzavřená dne 19. 12. 2013 se společností Energie pod kontrolou, 
obecně prospěnou společností opravňuje Energii pod kontrolou, obecně 
prospěšnou společnost odprodat pohledávku vzniklou na základě zmíněné 
smlouvy třetí osobě, zejména subjektu, který má licenci ČNB k poskytování 
bankovních služeb.  
Pro případ, kdy obecně Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost 
uplatní toto sjednané právo a rozhodne o odprodeji pohledávky 
Československé obchodní bance, a.s., zplnomocňuje zastupitelstvo starostu 
obce k uznání takto vzniklého závazku vůči ČSOB a podpisu dokumentu o 
uznání závazku.  
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost prohlašuje, že odprodej 
pohledávky nemá žádný vliv na její dohodnutou výši a nezprošťuje společnost 
žádných závazků a povinností z výše uvedené smlouvy plynoucích. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 8/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
ZO bere na vědomí Výroční zprávu MIC Vedrovice za rok 2014. 

 
 
Návrh usnesení č. 8/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek 
Rodičovskému sdružení při MŠ Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 8/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu za 
použití sálu KD na Dětský maškarní ples 2015. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 8/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu 
Klubu důchodců Vedrovice za použití sálu KD a dvora Muzea na Masopust 
2015. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 
 

Návrh usnesení č. 8/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje místa pro konání 
slavnostních obřadů k uzavření sňatku ve volebním období 2014-2018. 
1. Přednášková místnost Muzea a informačního centra Vedrovice 
2. Nádvoří Muzea a informačního centra Vedrovice 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 

 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                           
                                  
                           
Datum: 03. 03. 2015 


