Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 8. února 2011 v přednáškové místnost Muzea ve
Vedrovicích
Zapisovatel: Petr Záviška
Ověřovatelé: Věra Palásková, Anna Gigimovová
Přítomni:
Jan Hauerland, Richard Janderka, Václav Žďárský, Miluše Bechová (16.15),
Petr Záviška, Anna Gigimovová, Věra Palásková
Omluveni: Ivana Bechová, Petr Becha
Hosté: Milana Herzánová, Marie Babická, Stanislav Babický, Karel Foretník, Tomáš
Podhrázký, Zdeněk Šedrla ml., Hana Ivanovičová, Božena Procházková, Marcela Zouharová
___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 16,00 hodin
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení minulého zasedání
2. Zpráva Kontrolního výboru ZO
3. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
4. Inventarizace obce 2011 (oprava 2010)
5. Změna vnitřní směrnice č.1/2008
6. Odpady
7. Nákup a prodej pozemků
8. Smlouvy
9. Žádosti
10. Různé
11. Diskuse
Hlasování o programu – pro 6 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.

2. Zpráva kontrolního výboru ZO
Paní Gigimovová, jako členka výboru, informovala ZO o poslední činnosti
kontrolního výboru, kde bylo mimo jiné zjištěno, že nebyla doposud podepsána
smlouva o koupi pozemku ze strany prodávajícího.
Starosta obce přítomné seznámil s důvody, proč tomu tak bylo.
Zpráva kontrolního výboru pro nepřítomnost pí Ivany Bechové (předsedkyně
Kontrolního výboru) nebyla předložena, bylo tedy také odloženo hlasování na příští
zasedání zastupitelstva.

3. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vedrovice
Komentář k dokumentu podala paní Herzánová
Připomínky – Žádost ředitelky školy pí Boženy Procházkové o pokrytí ztráty
hospodářského výsledku MŠ a ZŠ Vedrovice
Návrh usnesení č.4/1 – schválit hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Vedrovice za rok
2010 se ztrátou 156.602,66 Kč, vyhovět žádosti o pokrytí ztráty ve výši 156.602,66 Kč
a nařídit vrácení částky 135.180 Kč ve výši odpisů zpět na účet obce.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.4/2 – schválit odpisový plán na rok 2011 pro příspěvkovou
organizaci MŠ a ZŠ Vedrovice (viz. příloha)
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

4. Inventarizace obce 2010
–

zpráva o inventarizaci majetku obce Vedrovice za rok 2010

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou inventarizační komise.
ZO Vedrovice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce Vedrovice za rok
2010
–

vyřazovací protokol k inventarizaci obce Vedrovice provedené k 31. 12. 2010

Návrh usnesení č.4/3 – schválit vyřazovací protokol k inventarizaci obce Vedrovice
provedené k 31. 12. 2010
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Komentář: Pí Bechová Miluše navrhuje kompletní vyklízení místnosti kadeřnictví a
vybavení nabídnout k prodeji a ocenění majetku bude odsouhlaseno na příštím
zasedání zastupitelstva.

5. Změna vnitřní směrnice č.1/2008
-

Vnitřní směrnice č.1/2008 mimo jiné upravuje částku pro rozhodování na
50.000,-Kč u dodávek a služeb, 100.000,-Kč u stavebních prací
Starosta požádal ZO o důvěru a předložil odůvodnění zvýšit částku u dodávek
a služeb na 150.000,-Kč, u stavebních prací pak na 300.000,-Kč změnou čl. 3
kategorie zakázky A. Změny a další podmínky jsou v předloženém návrhu.

Návrh usnesení č.4/4 – schválit změnu čl. 3 vnitřní směrnice č.1/2008 u kategorie
zakázek A dle předloženého návrhu
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

6. Odpady – výše poplatku
-

Výše poplatku za odpady byla naposledy stanovena usnesením č.43/2 v roce
2010 na částku 450,-Kč
Vyhodnocení roku 2010 – pí Herzánová

Připomínky - návrh nezvyšovat výši poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Úkoly:
- pí Palásková zjistí možnosti výkupu štěpky
- starosta obce zjistí možnosti výkupu papíru a fritovacího oleje, včetně
uskladňování

7. Nákup a prodej pozemků
-

Nákup: Pozemky pro ochranné pásmo vrtu VH1o rozloze 100m2. Pozemek o
rozloze 22 m2, parc.č. 523 v k.ú. Zábrdovice , vlastník pan Melkus Jan,
Vedrovice č.p. (LV524) a pozemek o rozloze 78m2, parc.č.524/1 v k.ú.
Zábrdovice, vlastník pan Vítězslav Bartoš, Vedrovice č.p. (LV671). BPEJ =
6,76 Kč/m2

Návrh usnesení č.4/5 – koupit část pozemku parc.č.523 v k.ú. Zábrdovice o
rozloze 22m2 a část pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Zábrdovice o rozloze 78m2, dle
předloženého geometrického plánu. V obou případech za 7,-Kč za m2. Poplatky
související s nákupem hradí obec.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

-

Nabídka k odkupu: Pozemek parc.č. 179/1 v k.ú. Zábrdovice o rozloze
480m2, LV vlastníci manželé Doškovi, Vedrovice č.p.249 a pí Klimešová,
Dolní 74, Doubravice nad Svitavou 679 11

Úkoly: Starosta obce bude jednat o ceně s vlastníkem pozemku.
-

Prodej: Prodej části pozemku parc.č. 832/2 (část domu č.p.44 a jímka vedle
něj č.parcely 272 dle geometrického plánu) panu Zdeňku Zelníčkovi,
bydlištěm Vedrovice č.p.44

Návrh usnesení č.4/6 – prodat část pozemku parc. č. 832/2, k.ú.
Zábrdovice,tj.parc.č. 272 dle geometrického plánu o rozloze 139m2. za 50,-Kč za
m2 panu Zdeňku Zelníčkovi. Poplatky související s prodejem hradí kupující.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

8. Smlouvy k projednání
-

Prodloužení STL plynovodního řadu: Odkup plynovodu za 31.500,-Kč.

Návrh usnesení č.4/7 – Schválit kupní smlouvu č. 1211000632 s JMP Net, s.r.o.
v plném znění.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

6 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno
-

Smlouva o hudební produkci na hody – 3. a 4. září 2011

Nabídky:
Vlkošáci 40.000,-Kč
Dubňanka 41.500,-Kč
Vracovjané 45.000,-Kč
Lácaranka 45.000,-Kč
Návrh usnesení č.4/8 – Schválit smlouvu o hudební produkci s kapelou Vlkošáci
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

-

Smlouva o poskytnutí daru ZŠ a MŠ Vedrovice firmou Hewlett-Packard
s.r.o.
Dar tiskárny HP Color LaserJet 4700dtn (JPUNB46488) a HP Laserjet M1005mfp
(CNBY66CG0K) v celkové hodnotě 11 000 Kč

Návrh usnesení č.4/9 – schválit smlouvu o poskytnutí daru ZŠ a MŠ Vedrovice
firmou Hewlett-Packard s.r.o.. v plném znění.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

9. Žádosti
- Žádost manželů Horáčkových o přeložení sloupu veřejného osvětlení
Komentář: Zastupitelstvo obce souhlasí s přemístěním podle žádosti majitele
pozemku a starosta obce vyjedná podmínky a cenu přesunu sloupu.
-

Žádost pí Gigimovové – zástupce obce v orgánech SMO - do května 2011

Návrh usnesení č.4/10 – ZO pověřuje pí Annu Gigimovovou zastupovat obec
Vedrovice v orgánech SMO do skončení jejího mandátu (rok 2011)
Hlasování: pro
proti
zdržel se

6 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno
-

Žádost organizace ČZS o příspěvek na ples – forma: prominutí nájmu za sál

Návrh usnesení č.4/11 – prominout nájem za sál a kuchyňku organizaci ČZS
Vedrovice v době konání plesu dne 12. 2. 2011
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

-

Žádost SDH o poskytnutí prostor pro hasičskou klubovnu – mladí hasiči

Návrh usnesení č.4/12 – poskytnout prostory v suterénu KD bez úplaty SDH
Vedrovice
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
-

Žádost o prodloužení veřejného osvětlení pod rybníkem – Pazderovi a
Bartošovi

Návrh usnesení č.4/13 – vybudovat další část veřejného osvětlení na základě
projektu pana Ing. Ptáčka – přístupová cesta k RD Pazderovi, Bartošovi
Hlasování: pro
proti
zdržel se

6 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno

10.Různé
- Provozní řád víceúčelového hřiště
Připomínky:
• Čl. 3 bod 2 – doplnit o zákaz vstupu osobám pod vlivem omamných látek a
drog, opravit v areálu účelového hřiště…
• Čl. 3 bod 3 – doplnit zákaz jízdy na kolečkových bruslích
• Čl. 3 bod 7 – doplnit uživatel nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a
zdraví…
Návrh usnesení č.4/14 – schválit provozní řád víceúčelového hřiště dle návrhu a
připomínek
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

- Povozní řád tenisového kurtu
Připomínky
• Čl. 2 bod 1 – změnit pro přehled objednávek a využívání tenisového kurtu
je k dispozici tabulka na webových stránkách Muzea a informačního centra
Vedrovice (www.muzeumvedrovice.cz)
• Čl. 3 bod 1 – doplnit …vyznačené plochy a zařízení
• Čl. 3 bod 3 – doplnit vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem
omamných látek a drog
• Čl. 3 bod 7 – doplnit uživatel nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a
zdraví…
Návrh usnesení č.4/15 – schválit provozní řád tenisového kurtu dle návrhu a
připomínek
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

- Oddávací místa obce Vedrovice
Návrh na určení oddávací místa
1. Přednášková místnost Muzea a Informačního centra Vedrovice
2. Nádvoří Muzea a Informačního centra Vedrovice
Návrh usnesení č.4/16 – schválit oddávací místa obce Vedrovice
1. Přednášková místnost Muzea a Informačního centra Vedrovice
2. Nádvoří Muzea a Informačního centra Vedrovice
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

- Protokol o provedení revize knihovního fondu
Úkoly – starosta obce zajistí seznam nevrácených výpůjček
Zastupitelstvo obce bere protokol na vědomí

- Dotace: Program rozvoje venkova Jm Kraje
Nebyl vznesen jiný návrh než, že je potřeba pořídit novou rozhlasovou ústřednu
Úkoly – starosta obce zjistí podmínky dotace pro opravu veřejného rozhlasu –
výměna ústředny

-

Revize přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č.1/2007 o místních
poplatcích = Pronájem místa parkování aut pana Milana Kleppa
v prostoru před kostelem
Starosta obce: Na základě připomínek občanů na nemožnost parkování u kostela a
neplacení nájmu jsem zjistil, že nelze pronajmout toto místo vzhledem k tomu, že
tato parcela není zařazena do seznamu parcel, které jsou přílohou č. 1 k obecně
závazné vyhlášky č.1/2007 o místních poplatcích.
Navrhuji proto revizi této přílohy = přiřadit další pozemky do seznamu pozemků
veřejných prostranství = do příštího zasedání Zastupitelstva obce
Úkoly – starosta obce provede revizi přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky
č. 1/2007 a osobně dohodne jiné vhodné místo pro vystavení prodávaných vozů
- Odměny zastupitelstva obce Vedrovice
Návrh usnesení č.4/17 – schválit odměny členů zastupitelstva obce Vedrovice na
rok 2011 na úrovni roku 2010
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

-

Informace:
1. Kanalizace a vodovod – schůzka s panem Kučným a panem Nykodýmem –
zúčastnění: Janderka, Hauerland, Žďárský, Gigimovová, Paráková, Buršík
Viz. Příloha otázek a odpovědí
2. Doprava – výsledky jednání s firmou KORDIS o změnách trasy autobusů a
posílení školního spoje do Moravského Krumlova
Viz. Dopis pro občany

11. Diskuse:

• Paní Babická – Na křižovatku ke koupališti by bylo vhodné umístit značku
přednosti v jízdě, vzhledem k tomu, že zde málo řidičů ctí „pravidlo pravé
ruky“
Úkoly – starosta obce zjistí možnosti a oprávnění umístit tuto značku
• Webové stránky obce – diskuse o jejich podobě + informace o přihlášení do
soutěže „O zlatý erb“
• Kanalizace – jímka

• Paní Bechová Miluše – Na dveře v přízemí by bylo dobré umístit upozornění
na nepřítomnost na obecním úřadě.
• Pan Babický – Bylo by možné pojmenování ulic obce?
Starosta obce: Ano, bylo by to možné, ovšem pak by si museli všichni občané
vyměňovat občanské průkazy, což by asi nesli s nevolí.
• Pan Žďárský – Bylo by vhodné a praktické, aby byly materiály
k zastupitelstvu posílány elektronicky.
Úkoly – starosta obce bude všechny dokumenty k zasedání ZO zasílat elektronicky
všem členům zastupitelstva.

Konec : 19.00 hodin

Ověřovatelé:

………………………….
………………………….

…………………………….
Starosta obce

