Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 4. října 2011 v přednáškové místnost Muzea a
informačního centra ve Vedrovicích
Zapisovatel: Bc. Petr Záviška
Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Mgr. Anna Gigimovová
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland, Bc. Petr Záviška, Ivana Bechová,
Petr Becha, Ing. Věra Palásková, Mgr. Anna Gigimovová
Václav Žďárský, Miluše Bechová
Milana Herzánová

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 18,05 hodin
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č.5/2011
3. Nákup a prodej pozemků
4. Smlouvy
5. Kanalizace a vodovod
6. Různé
7. Diskuse
Hlasování o programu – pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola usnesení minulého zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení z minulého zasedání.
Upozornil na to, že návrh usnesení č.10/3 byl interpretován chybně a je nutné ho
revokovat. Konstatoval, že ostatní usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Byly projednány jednotlivě všechny úkoly stanovené na minulém zasedání 6. 9. 2011.
Výpis usnesení a řešení úkolů jsou přílohou tohoto zápisu.
Úkol - starosta: Vytisknout koncepci LSPP a vložit jako přílohu do nejbližšího
vydání zpravodaje.
Návrh usnesení č.11/1 – Revokovat usnesení č.10/3 v plném znění.

Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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2. Rozpočtové opatření č.5/2011
info a komentář pí Milana Herzánová
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: žádné
Návrh usnesení č.11/2 – Schválit rozpočtové opatření č.5/2011
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

3. Nákup a prodej pozemků
Pozemky ve stavební lokalitě Z1/4 (za rybníkem)
Informace o novém stavu s pozemky v lokalitě Z1/4 podal starosta obce
Byla upřesněna ústní dohoda s panem Bartošem o odkupu pozemku Parc.
č. 160/1 v k.ú. Zábrdovice
Připomínky: žádné

-

Návrh usnesení č.11/3 – Schválit nákup pozemku parc. č. 160/1 v k.ú.
Zábrdovice o výměře 293 m2 ve vlastnictví pana Bartoše Vítězslava,
Vedrovice č.p. 69 za 50,- Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
-

Paní Dagmar Pavlíková, bytem Mor, Krumlov, Znojemská 382 podala dne
29. 9. 2011 žádost o koupi části pozemku PK 59, k.ú. Zábrdovice
v blízkosti koupaliště za účelem vybudování zahrady se zahradní chatkou
Připomínky: Pozemek byl v minulosti předurčen k rozšíření areálu za účelem
využití volnočasových aktivit občanů. S budováním chatek se nepočítalo.

Úkol - starosta: Obeslat žadatelku s vyjádřením o zamítavém stanovisku a
návrhu jiného řešení
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4. Smlouvy k projednání
Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Smlouva, která byla přesunuta na jednání z důvodu nejasností (Viz. usnesení a
úkoly z minulého zasedání) Text této smlouvy a vysvětlení z KÚ JmK je
v příloze.
Připomínky: žádné
Návrh usnesení č.11/4 – Schválit dodatek č.1 smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK v plném znění.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Kanalizace a vodovod
- Informace o stavu kanalizace a vodovodu předal starosta obce – vše
podstatné je zveřejněno v zápisu z pracovní schůzky „Příprava stavby
kanalizace“ konané dne 22. září 2011 ve Vedrovicích, který je přílohou.

6. Různé
-

Dechová hudba Vedrovanka požádala o příspěvek na výrobu vedrovických
krojů, které by nosila při svých vystoupeních.
Text této žádosti je v příloze u zápisu ze zasedání ZO Vedrovice z 6.9.2011.
Po kontrole stavu místních krojů byl zjištěn vyhovující stav.
Návrh – paní Gigimovová: Využít kroje, které jsou v majetku obce a zapůjčit
je dechové hudbě Vedrovanka

-

Paní Pavla Galášová, Vedrovice č.p. 126, požádala o pokácení smrku na
parc. č. 1375/5 v k.ú, Vedrovice, kterou vlastní Obec Vedrovice za účelem
výroby věnců a kytic na Svátek památky zesnulých.
Připomínky: Paní Herzánová a pan Becha nesouhlasí s proklestěním a
s kácením.
Návrh usnesení č. 11/5 – Schválit pokácení smrku na parc. č. 1375/5 v k.ú.
Vedrovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

0 hlasů
7 hlasů
0 hlasů

Usnesení nebylo schváleno
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-

Větrné kolo – starosta obce vysvětlil tři neúspěšné pokusy o montáž a nový
plán montáže větrného kola.

-

IDS JMK – starosta obce informoval o prvních jednáních o změnách jízdních
řádů v prosinci 2011

-

Hody 2011: Paní Milana Herzánová podala informace o vyúčtování

-

Těžba dřeva pro rok 2011/2012: místostarosta obce podal informace o
výsledcích těžby v zimně 2011 a plánu těžby dřeva. Konstatoval, že v místech
další těžby se zvýší náklady z důvodu přibližování, prořezávky a vysazování
nového porostu. Tržní cena se pohybuje kolem 1.500,- Kč za m3.
Připomínky: Zvýšit cenu dřeva. Cena v obci Kubšice je 800,-Kč,
v Olbramovicích je 850,-Kč.
Návrh – starosta: Zvýšit cenu na 800,-Kč za m3
Návrh usnesení č. 11/6 – Schválit zvýšení ceny dřeva na 800,- Kč za m3.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

7. Diskuse:
Petr Becha – poukázal na to, že s příchodem podzimu se zvýšil výskyt pálení trávy a
zbytků kukuřice, které je pro obyvatele velmi nepříjemný.
Úkol – starosta: Vypracuje návrh změny vyhlášky o odpadech.

Konec: 20:00 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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