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Usnesení č. 22 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 29. února 2016 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr 
 
Omluveni:    PaedDr. Procházková Božena, Žďárský Václav 
   
 

 
Návrh usnesení č. 22/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2016 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2015. 

 
 

 
Návrh usnesení č. 22/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na 
podíl 4/320 z pozemku p.č. St 144, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku, 
díl „b“ o výměře 195 m2, z pozemku p.č. 829/7, v k.ú. Zábrdovice, zapsaný 
v listu vlastnictví 10001, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
14. 01. 2016 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 328-93/2015, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 20. 01. 2016, panu Milanovi Bartlovi, 
Vedrovice č.p. 43, za cenu 19.500,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 22/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování 
pozemku p.č. 302/43, o výměře 307 m2, Ottovi a Věře Hermanovým, 
Vedrovice č.p. 151, za cenu 92,- Kč/rok.. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemků p.č. 302/63 a p.č 1474/7, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na 
plynárenské zařízení s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, PSČ 
401 17, Ústí nad Labem, IČO: 27295567, vedenou pod číslem smlouvy: 
9416000107/4000200528, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 22/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu 
s firmou Českomoravský štěrk a.s., se sídlem: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-
Horákov a peněžitý dar ve výši 30.000,- Kč přijímá. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 22/8 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Vedrovice - chodník kolem komunikace III/3964 – I. etapa, k.ú. Vedrovice 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 22/9 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Vedrovice - chodník kolem komunikace III/3964 – II. etapa, k.ú. Zábrdovice 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/10 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Vedrovice - místní komunikace „Pod lípou“ + AZ 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/11 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Vedrovice - místní komunikace „Písníky I“ 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 22/12 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Vedrovice - místní komunikace „Písníky II“ 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/13 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Sběrný dvůr a komunitní kompostárna Vedrovice 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 22/14 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Víceúčelový sál v MŠ Vedrovice 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/15 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Víceúčelový areál – Vedrovice, Písníky 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 22/16 – Zastupitelstvo obce investiční záměr projektu 
Parkové úpravy veřejných prostranství v obci Vedrovice 
 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 22/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění 
odvodňovacího koryta na pozemku p. č. 3282, které nově půjde na pozemku p. 
č. 3282 a p. č. 3101, v k.ú. Vedrovice, dle přiloženého nákresu. 
 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 22/18 – Zastupitelstvo obce, jako příslušný orgán dle znění 
§ 6, odst. 5, písm. a), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (stavební zákon), rozhodlo o pořízení nového ÚP 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 22/19 – Zastupitelstvo obce určuje, jako pověřeného 
zastupitele ke spolupráci při pořizování ÚP, starostu obce – Richarda Janderky. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č.22/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Půjčovné a pronájem 
drobných potřeb a služeb obce Vedrovice dle předloženého návrhu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 22/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční 
příspěvek Rodičovskému sdružení při MŠ Vedrovice  z.s. ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 22/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Kulturnímu spolku Husákovy děti za použití sálu KD na akci „Společenský 
maškarní ples 2016“, konaný dne 06. 02. 2016. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 02. 03. 2016 


