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Usnesení č. 13 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková, 
                      PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav  
                                             
Omluveni:    Kolegar Michal 

 
Návrh usnesení č. 13/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 12/3, č. 
12/4, č. 12/5 a č. 12/6 přijaté na zasedání ZO Vedrovice dne 28. 5. 2015. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 13/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 
(dílu „e“) o výměře 3 m2 z pozemku parcely 160/3 orná půda o výměře 58 m2 a 
(dílu „d“) o výměře 0,09 m2 z pozemku parcely 160/2 orná půda o výměře  
53 m2, vše v k.ú. Zábrdovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 
29. 4. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 310-58/2013, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 30. 4. 2015, celkem tedy 3,09 m2 
(nové p.č. 160/8), Lence Šestákové, Vedrovice 288 a Jakubu Šestákovi, 
Brněnská 13, Miroslav, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 13/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 
(dílu „a“) o výměře 2 m2 z pozemku parcely 160/3, orná půda, o výměře  
58 m2, (dílu „b“) o výměře 11 m2 z pozemku parcely 160/2, orná půda,  
o výměře 53 m2 a (dílu „c“) o výměře 81 m2 z pozemku parcely 160/1 orná 
půda o výměře 293 m2, vše v k.ú. Zábrdovice, jak byly odděleny geometrickým 
plánem ze dne 29. 4. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 310-
58/2013, který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 30. 4. 2015, celkem 
tedy 94 m2 (nové p.č. 160/7), Věře a Vladimírovi Paláskovým, Vedrovice  
č.p. 246, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 



2 
 

 
Návrh usnesení č. 13/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 2058/3) o výměře 64 m2 z pozemku parcely 2058, ostatní plocha, o 
výměře 250 m2, v k.ú. Vedrovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze 
dne 4. 5. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 388-188/2013, 
který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 5. 5. 2015, Lence Šestákové, 
Vedrovice 288 a Jakubu Šestákovi, Brněnská 13, Miroslav, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 2058/2) o výměře 97 m2 z pozemku parcely 2058, ostatní plocha,  
o výměře 250 m2, v k.ú. Vedrovice, jak byly odděleny geometrickým plánem 
ze dne 4. 5. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 388-188/2013, 
který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 5. 5. 2015, Věře a Vladimírovi 
Paláskovým, Vedrovice č.p. 246, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2015 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 
Vedrovice k 31. 12. 2014. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2014 a zároveň rozdělení výsledku hospodaření ve výši 778,23 Kč do 
Rezervního fondu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č.13/9 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, bez výhrad. 
 
Hlasování:  pro  8 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 2014 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a Kubšice 
– ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2014 

 
 

Návrh usnesení č.13/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
(dílu „a“) o výměře 239 m2, z pozemku p.č. 59/2, části pozemku (dílu „b“) o 
výměře 419 m2, z pozemku p.č. 59/3 a části pozemku (dílu „c“) o výměře 154 
m2, z pozemku p.č. 59/4,  všechny ležící v katastrálním území Zábrdovice u 
Vedrovic, obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 10001, celková 
směňovaná výměra 812 m2, , jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 
4. 6. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 324-38/2015, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 10. 6. 2015,  za pozemky p.č. 2062 o 
výměře 181 m2 a p.č. 2063 o výměře 631 m2 , ležící v katastrálním území 
Vedrovice, obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 870, celková směňovaná 
výměra 812 m2. 
 
Hlasování:  pro  0 hlasů 
                    proti  8 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení nebylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
59/16, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 31 m2, Vlastimilu a Miroslavě Čechovým, 
Bezručova 65, Dolní Kounice, za cenu 1.550,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části 
pozemku p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla prodeje, 
pachtu a nájmu pozemků v majetku obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
bytu pod KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 13/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 30.000,- Kč na 
projekt: „Vedrovice - Inovace vodovodu“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, a dle oznámení č.j. JMK 59548/2015. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 20 000,- Kč na 
realizaci akce Tancem a hudbou za přátelstvím, v rámci projektu Den obce 
Vedrovice 2015, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JmK, č. 031397/15/OK. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 35 000,- Kč na 
nákup požární techniky a doplnění vybavení CAS, vybavení hasičské 
zbrojnice, výstroj a výzbroj, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JmK, č. 031032/15/OKH. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 13/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 38 000,- Kč na 
projekt: Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 030786/15/ORR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 13/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce 
pitné vody občanům a Přílohu č. 1 - Všeobecné podmínky dodávky pitné vody 
občanům. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce 
pitné vody právnickým osobám a Přílohu č. 1 - Všeobecné podmínky dodávky 
pitné vody právnickým osobám. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 13/21 – 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 05. 07. 2015 
 


