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Usnesení č. 35 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. dubna 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                     Rozmahel Michal 
                      
Omluveni:     
 
 
 

Návrh usnesení č. 35/1 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, paní PaeDr. Boženu Procházkovou z funkce 
člena Finančního výboru ZO Vedrovice, ke dni 27. 04. 2017. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  1 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 35/2 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, paní PaeDr. Boženu Procházkovou z funkce 
člena Výboru pro legislativu a výběrová řízení, ke dni 27. 04. 2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 35/3 – Zastupitelstvo obce volí pana Michala Kolegara za 
člena Finančního výboru ZO Vedrovice, s platností od 28. 04. 2017. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 35/4 – Zastupitelstvo obce volí paní Ivanu Bechovou za 
člena Výboru pro legislativu a výběrová řízení, s platností od 28. 04. 2017 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 2 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2017 
 
Návrh usnesení č. 35/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2017 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 35/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu obce 2018-2020. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis ze zasedání Finančního výboru 
ZO, ze dne 28. 03. 2017 

 
 
Návrh usnesení č. 35/7 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 335,-Kč měsíčně, s platností od 01. 05. 2017.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z Pravidel 
prodeje, pachtu a nájmu pozemků v majetku obce Vedrovice v případě prodeje 
části pozemku p.č. 62/6, v k.ú. Vedrovice, díl 62/29, o výměře 52 m2, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaných v listu vlastnictví 
10001, celková výměra 262 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
19. 10. 2016 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 406-76/2016, a 
stanovuje cenu 20,- Kč/m2. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 35/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 62/6, v k.ú. Vedrovice, díl 62/29, o výměře 52 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10001, celková 
výměra 262 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 19. 10. 2016 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 406-76/2016, za cenu 20,- Kč/m2, 
celkem tedy za cenu 1.040,- Kč, panu Ing. Václavu Bauckmannovi, Vedrovice 
228. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2158 (100 m2), a p.č. 2165 (1.100 m2), oba v k.ú. Vedrovice, 
které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 3000,-Kč/ha/rok, panu Petru 
Lišťákovi, Pod Leskounem 1300, Moravský Krumlov. Celkem 1.200 m2, za 
360,-Kč/rok. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
části budovy OÚ Vedrovice (střechy a půdního prostoru), p.č. St 159, v k.ú. 
Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části 
pozemku p.č. 1303/1, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 35/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 
k Plánovací smlouvě ze dne 13. 12. 2012, v plném znění. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 
1/2017 pro zadání veřejné zakázky „Sběrné středisko odpadů Vedrovice“. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 35/15 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Územní plán Vedrovice 
(i.č.117D051000213) a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 04. 05. 2017 


