
Usnesení č. 25
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice 

konaného dne 29. června 2016 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Palásková Věra,
PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr 

Omluveni:    Kolegar Michal, Žďárský Václav
  

Návrh usnesení č. 26/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2016

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 26/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 35 000,- Kč 
na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí 
jednotky SDH, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JmK, číslo 037025/16/OKH.

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 26/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje projektové záměry pro
investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a 
CLLD pro MŠ a ZŠ Vedrovice, zpracovaný pro ORP Moravský Krumlov, 
území MAP: stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny, ostatní rekonstrukce, 
udržovací práce a modernizaci pláště budovy ZŠ, stavební úpravy a 
rekonstrukce školní jídelny a stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí. 

Hlasování: pro 7 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice 
- ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2015

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a 
Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2015
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Návrh usnesení č. 25/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Kulturnímu spolku Husákovy děti ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 0 hlasů

                           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 25/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
spolku Chasa Vedrovice ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 0 hlasů

                           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 25/6 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnost ze 
dne 27.06.2016 adresovanou ZO Vedrovice, od manželů Haškových, 
Vedrovice č.p. 124, a pověřuje starostu obce k jednání s právní kanceláří o 
sjednání nápravy v neoprávněném užívání pozemků.

Hlasování: pro 6 hlasů
                                    proti 1 hlasů
                                    zdržel se 0 hlasů

                           Usnesení bylo schváleno

            …………………………….                                          …………………………….
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce
                                                           
                          Datum: 01. 07. 2016
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