
Usnesení č. 30
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice 

konaného dne 30. listopadu 2016 v přednáškové místnosti Muzea

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

Návrh usnesení č. 30/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 27/3 ze dne 
27. 09. 2016

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2016

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

           Usnesení bylo schváleno

ZO Vedrovice bere na vědomí plán inventarizace obce za rok 2016

Návrh usnesení č. 30/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici 
č. 2/2016 o odměňování místostarosty obce Vedrovice.

Hlasování: pro 3 hlasů
                   proti 3 hlasů
                   zdržel se 1 hlasů

           Usnesení nebylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/4 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 10.000,-Kč měsíčně, od 
1.12.2016 a ve výši 6.000,-Kč, od 1.1.2017. 

Hlasování: pro 2 hlasů
                   proti 3 hlasů
                   zdržel se 2 hlasů

           Usnesení nebylo schváleno
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Návrh usnesení č. 30/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 62/6, v k.ú. Vedrovice, díl 62/30, o výměře 2 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaných v listu vlastnictví 10 001, 
celková výměra 262 m2, 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, paní Věře Prušové, Foltýnova 1019/43, 
Bystrc, 63500 Brno a panu Radomíru, Kasalovi, Bohutice č.p. 60, 67176, 
každý jednu polovinu.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
p.č.152/2, díl „c“ o výměře 244 m2, ležící v katastrálním území Zábrdovice u 
Vedrovic, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10001,  za pozemek nově
p.č. 153/1, o výměře 208 m2, z pozemku p.č. 153/1, ležícího v katastrálním 
území Zábrdovice u Vedrovic, obec Vedrovice, zapsaného v listu vlastnictví 
174, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 29. 11. 2016 vyhotovitele
Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 341-113/2016. Rozdíl 36 m2 odkoupí od obce 
Vedrovice Bogner Marek, Petrovice č. p. 147, 67201 a Lampová Šárka Bc., 
Dolní Sytová 95, 51301 Háje nad Jizerou za cenu 3.600,-Kč, každý jednu 
polovinu.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemků 
p.č.152/1, díl „b“ o výměře 287 m2, p.č.152/3, díl „a“ o výměře 47 m2 a  
p.č.153/2, díl „d“ o výměře 26 m2, celková výměra 360 m2, ležících v 
katastrálním území Zábrdovice u Vedrovic, obec Vedrovice, zapsané v listu 
vlastnictví 10001, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 29. 11. 2016
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 341-113/2016, panu Marku 
Bognerovi, Petrovice č. p. 147, 67201 a Šárce Lampové Bc., Dolní Sytová 95, 
51301 Háje nad Jizerou za cenu 36.000,-Kč, každý jedna polovina.

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

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 30/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 
2600, v k.ú. Vedrovice, o výměře 2715 m2, za cenu 54.300,-Kč.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (tlakovou kanalizaci v hodnotě 161.512,-Kč) na 
DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ z majetku obce 
Vedrovice.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemek p.č. 2046/1, v katastrálním území Vedrovice, 
obec Vedrovice, s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 
940/96, Klíše, PSČ 400 01, vedenou pod označením č. sml. 8800073154_1/VB
v plném znění.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 
Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK v plném znění.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 40 000,- Kč, s městem 
Moravský Krumlov, se sídlem nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov,
v plném znění.

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

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 30/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí
služeb ve věci insolvenčního řízení Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost, s firmou Energie Pro s.r.o., se sídlem U Sluncové 666/12a, Karlín, 
180 00 Praha 8, IČ: 24701921.

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

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 30/14 – Zastupitelstvo obce, jako kompetentní orgán dle 
ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, (stavební zákon), schvaluje, podle § 47 odst. 
5 stavebního zákona, Zadání územního plánu Vedrovice.

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

           Usnesení bylo schváleno

            …………………………….                                          …………………………….
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce
                                                           
                          Datum: 05. 12. 2016
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