
Usnesení č. 27
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice 

konaného dne 27. září 2016 v v přednáškové místnosti Muzea

Přítomni:      Bechová Ivana (příchod v 19:28 hod.), Janderka Richard, Kolegar Michal, 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, PaedDr. Procházková Božena,
                     Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav (příchod v 19:05 hod.)

Omluveni:    Slaný Pavel
   

Návrh usnesení č. 27/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2016

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 27/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku 
p.č. 1418/1, v k.ú. Vedrovice, díl 1418/2, o výměře 27 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, jak byl oddělen geometrickým plánem ze 
dne 26. 9. 2016 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 406-76/2016, za 
cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 2.700,- Kč.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 27/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku 
p.č. 1417/1, v k.ú. Vedrovice, díl 62/30, o výměře 2 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, jak byl oddělen geometrickým plánem ze 
dne 26. 9. 2016 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 406-76/2016, za 
cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 200,- Kč.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 27/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část 
pozemku p.č. 62/6, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 27/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 
152/2, o výměře 397 m2, v k.ú. Zábrdovice, a pozemku p.č. 153/2, o výměře 85
m2, v k.ú. Zábrdovice, celková výměra 482 m2, za cenu 100,- Kč/m2, celkem 
tedy za cenu 48.200,- Kč.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 27/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na 
podíl 8/320 z pozemku p.č. St 144, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 27/7 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání 
o ceně za věcné břemeno na pozemky p.č. 1375/39, 3019, 3022/1, v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ke smlouvě, 
vedené  pod označením 1030033518/001.

Hlasování: pro 8 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

            …………………………….                                          …………………………….
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce
                                                           
                          Datum: 01. 10. 2016
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