Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 1. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a
informačního centra ve Vedrovicích
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Přítomni:
osm zastupitelů
Omluveni:
Hosté:

jeden zastupitel
pět občanů

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 17,07 hodin
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení minulého zasedání
2. Zpráva Kontrolního výboru ZO
3. Nákup a prodej pozemků
4. Smlouvy
5. Žádosti
6. Různé
7. Diskuse
Hlasování o programu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola usnesení minulého zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení z minulého zasedání.
Konstatoval, že všechna usnesení byla splněna.
Výpis usnesení je přílohou.
Byly projednány jednotlivě všechny úkoly stanovené na minulém zasedání 8. 2. 2011.
Zápis a řešení jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro nemoc paní referentky je odložen její úkol na příští zasedání ZO. Stejně tak úkol
paní zastupitelky, která byla omluvena.

2. Zpráva kontrolního výboru ZO
Předsedkyně kontrolního výboru podala informace k předložené zprávě kontrolního
výboru.
Návrh starosty obce na řešení jednotlivých bodů je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 5/1 – schválit zprávu kontrolního výboru ZO a pověřit starostu
obce ke krokům vedoucích k odstranění zjištěných nedostatků
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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3. Nákup a prodej pozemků
Informace o žádosti o koupi pozemku: Starosta: Občan podal ústní žádost o koupi
části pozemku p.č. 30/18 v k.ú. Zábrdovice. Je vyznačen na přiložené mapce červeně.
Jeho žádost přišla v souvislosti s tím, že prodal obci pozemek nad novým vrtem a
původně požadoval výměnu, která by ovšem v rámci pozemkové reformy trvala příliš
dlouho.
ZO bere na vědomí. Nutná písemná žádost.
Úkol: Starosta obce informuje občana.

4. Smlouvy k projednání
-

Smlouva o dílo s firmou Ratifico .
Předmětem této smlouvy je zpracování žádosti o finanční podporu z programu
Ministerstva zemědělství 129 182. “Výstavba vodovodu v obce Vedrovice“.
Text této smlouvy je v příloze.

Návrh usnesení č.5/2 – Schválit smlouvu o dílo s firmou Ratifico - zpracování
žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva zemědělství 129 182,
„Výstavba vodovodu v obce Vedrovice“ v plném znění.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Žádosti
-

Žádost - o pokácení 2 ks stromů (modřínu a borovice) před domem. Důvodem
jsou velké materiální škody na přilehlé nemovitosti, rekonstrukce
předzahrádky a budoucí umístění vedení odpadů a sběrné jímky tlakové
kanalizace.

Návrh usnesení č. 5/3 – povolit pokácení dvou stromů před domem č.p. 180
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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-

Žádost - o pokácení stromu (třešeň) na parcele č.956/7, k.ú. Zábrdovice.
Důvodem je špatný zdravotní stav stromu, dutý kmen je napadený houbovým
patogenem. Jde o předejití škod na majetku na sousedním pozemku (plot a
zídka).

Návrh usnesení č.5/4 – povolit pokácení stromu na parcele č.956/7, k.ú.
Zábrdovice
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

-

Žádost SRPŠ při ZŠ Olbramovice – o příspěvek na úhradu části nákladů
lyžařského výcviku, který proběhl v týdnu od 12.-19. 2. 2011. Jedná se o
250, Kč na žáka. Z Vedrovic se zúčastnili tři žáci, tj. 750,-Kč. Z těchto peněz
se uhradí půjčovné za výstroj.

Návrh usnesení č.5/5 – schválit příspěvek ve výši 750,-Kč pro SRPŠ při ZŠ
Olbramovice.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

6. Různé
- Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 1/2007 o místních poplatcích
Text návrhu byl předložen ke studiu a je přílohou zápisu.
Připomínky nebyly žádné.
Návrh usnesení č. 5/6 – schválit přílohu č. 1 k Vyhlášce č. 1/2007 o místních
poplatcích dle návrhu
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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- Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 2/2007 – požární řád obce Vedrovice
Text návrhu byl předložen ke studiu a je přílohou zápisu.
Připomínky nebyly žádné.
Návrh usnesení č. 5/7 – schválit přílohu č. 1 k Vyhlášce č. 2/2007 – požární řád
obce

Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
- Odměna místostarosty obce
Dle dohody na zasedání ZO 22. 11. 2010, je po třech měsících činnosti
místostarosty zhodnocena jeho práce a případně upravena odměna.
Úkoly a činnosti místostarosty od listopadu 2010 zhodnotil starosta obce:
- Těžba dřeva – organizace, fakturace, kontrola, vyřizování požadavků a
stížností
- Spolupráce s SDH Vedrovice
- Vypracování žádosti a podání dokumentů k žádosti o dotace pro SDH
Vedrovice z rozpočtu JmK
- Semináře – Bezpečnostní seminář JmK v Rosicích, Pravidelný čtvrtletní
seminář UKZ Znojmo a účast na Valné hromadě ENERGOREGION 2020
- Ostatní činnost – pracovní schůzky na OÚ, společný projekt na MŠ, spolupráce
se ZŠ
Návrh usnesení č. 5/8 – zvýšit odměnu místostarosty obce Vedrovice na 12.000,- Kč,
od 1. 3. 2011
Hlasování: pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se
2 hlasů
Usnesení bylo schváleno

-

Informace:
Dotace - k dnešnímu dni byly podány celkem čtyři žádosti

- Dotační program Jihomoravského kraje
na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek
sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2009 –
2012 - Místostarostou obce byla podána žádost o dotaci na výstroj Jednotky
SDH
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-

Dotační program „PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“ v roce 2011- dotační titul č. 4 - Oprava a
výstavba místních komunikací, cyklistických a pěších stezek – starostou obce
byla podána žádost o dotaci na novou rozhlasovou ústřednu v rámci,
veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.

-

Dotační program JmK v oblasti památkové péče pro rok 2011 – starostou
obce byla podána žádost v rámci projektu „Větrné kolo – obnova památky“.

-

Dotační program Ministerstva zemědělství 129 182 : Podpora výstavby a
obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu – ve spolupráci s firmou Ratifico byla
podána 31. 1. 2011 žádost v rámci projektu „Výstavba vodovodu v obci
Vedrovice“.

Česká pošta – v rámci reorganizace České pošty by mělo docházet k rušení
poboček na vesnicích. Pro lepší hodnocení naší pobočky přispěje též nějaká
činnost navíc. V rámci toho nám paní vedoucí místní pobočky předložila návrh
– „ERA První konto“ – informace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Energetický audit na MŠ – komentář k předloženým nabídkám zpracovatelů
auditu a krátké informace o dalším postupu podali starosta a místostarosta
obce.
Připojení NN, posunutí trafostanice u MŠ – bylo podáno zamítavé vyjádření
k umístění trafostanice. Dne 10. 3. bude jednání o novém umístění přímo na
místě.
Úřad práce Znojmo – podmínky VPP a informace z 28. 2. 2011 podal
starosta obce.
Vězeňská služba – možnost pracovní síly. Informace z jednání 28. 2. 2011
podal starosta obce.
Objemný odpad – objednání velkoobjemového kontejneru na pátek 1.4.2011

7. Diskuse:
Zastupitel
- ENERGOREGION 2020 – obec Vedrovice znovu zvolena do rady - info
- Tenisový kurt revize antuky po zimě - info
Zastupitel
Návrh na umělý povrh tenisového kurtu
Zastupitel
- Antuka náročnější na údržbu, ale je kvalitnější. Cena umělého povrchu by byla
minimálně 350.000,-Kč, podle již ověřených nabídek.
Zaměstnankyně MIC
- Program tenisového kurtu na stránkách muzea
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Místostarosta
Možnosti rozšíření hasičské zbrojnice kvůli novému hasičskému autu, které
musí parkovat ve stodole 300m od zbrojnice, bez vody
Občan
- Návrh - Možnost prodání vedlejší stodoly
Starosta
- Už mluvil s paní majitelkou a pan majitel stodolu nechce prodat vhledem k její
výhodné pozici.
Občan
- Polní cesty pod střediskem rozježděny od Agrosu (jsou nesjízdné). Jaká je
možnost ošetření vyhláškou, nebo nějak jinak ošetřit, aby se daly do původního
stavu.
Starosta
- V souvislosti s firmou Agros mi bylo sděleno několik stížností na pálení
nebezpečného odpadu, jako jsou pneumatiky, barvy a jiné předměty ohrožující
životní prostředí.
Úkol: Starosta obce bude jednat majitelem ohledně polních cest, jejich uvedení
do původního stavu, udržování sjízdnosti a zásad ochrany životního prostředí
v souvislosti s pálením nebezpečného odpadu v areálu Agros.
Občan – uvítal hlášení rozhlasu na webu obce.
Občan – Poznámka k polním cestám - všechny cesty nejsou obecní, dochází k
přeorávání nebo se vůbec některé původní cesty zrušily.
Občan – Bylo by vhodné zřízení veřejné schránky obce.
Starosta – Tato schránka již existuje u obecního úřadu vedle úřední desky.
Občan – Jaká bude střecha na KD?
Zastupitel – sedlová střecha nad sálem a pultové na místě kluboven a nad přísálím

Konec : 18.55 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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