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Usnesení č. 38 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 28. června 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 

 

Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, 

                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 

                     Rozmahel Michal  

                                           

Omluveni:    Kolegar Michal 

 

Návrh usnesení č. 38/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 

č. 5/2017 

  

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/2 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 

hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016, včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, bez výhrad. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 

Vedrovice k 31. 12. 2016. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 

Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 

k 31. 12. 2016 a zároveň převedení výsledku hospodaření ve výši 

9.249,37 Kč do Rezervního fondu. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice 

- ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2016 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a 

Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2016 

 

Návrh usnesení č. 38/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 

pozemku p.č. 839/18, v k.ú. Zábrdovice. 

  

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 45 000 Kč na akci:  Oprava dvou křížů 

a památného kamene - Vedrovice v rámci projektu Oprava sakrálních staveb - 

Vedrovice za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 160.000,- Kč  na akci „Oprava 

sociálních zařízení MŠ Vedrovice“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 045069/17/ORR. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu s 

firmou Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04 a přijímá 

peněžní dar ve výši 10.000,-Kč. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 

26. 06. 2017, veřejná zakázka „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice“, 

zpracovaný komisí. 

 

Návrh usnesení č. 38/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 

na dodavatele zakázky „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice“, firmu 

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 a pověřuje 

starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce 

Vedrovice v rámci financování sociálních služeb ORP Moravský Krumlov 

v roce 2017 podle varianty B, která je založena na principu solidárním a 

vychází z počtu obyvatel v obci (všechny obce). 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  1 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

SDH Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 38/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

Kulturnímu spolku Husákovy děti ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 38/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

spolku Chasa Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 

                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 

                                                            

                          Datum: 30. 06. 2017 


