Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního
úřadu
Zapisovatel: Bc. Petr Záviška
Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:

Václav Žďárský
Pavel Slaný, Michal Rozmahel

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 18,00 hodin
Starosta obce konstatoval, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je
přítomna nadpoloviční většina členů a je tedy usnášení schopné, že dokumenty k projednání
byly předány elektronicky a aktuální jsou na stole.
Všichni přítomní souhlasí s uvedením svého jména v zápise, který je pořizován z tohoto
zasedání.
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení minulého zasedání
Rozpočtové opatření č.7/2011
Rozpočet na rok 2012
Smlouva s Českou Spořitelnou
Nákup a prodej pozemků
Inovace vodovodu
Různé
Diskuse

Hlasování o programu – pro 8 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola usnesení minulých zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení ze zasedání ZO č. 13, konaného
14. 11. 2011 a ze zasedání ZO č. 14, konaného 8. 12. 2011.
Konstatoval, že usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Výpis usnesení a řešení úkolů jsou přílohou tohoto zápisu.
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Vzhledem ke změně požadavku manželů Kopetkových, Vedrovice č.p. 277 na cenu za
pozemek parc. č. 850 PK v k.ú. Zábrdovice o výměře 764 m2, o kterém jednalo ZO
v září, je nutné změnit stanovisko.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.15/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.10/5 přijaté
6. 9. 2011
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

2. Rozpočtové opatření č.7/2011
info a komentář pí Milana Herzánová
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.15/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č.7/2011
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno

3. Rozpočet obce na rok 2012
info a komentář pí Milana Herzánová a Ing. Palásková
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.15/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2012
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtový výhled na rok 2013-2015.
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4. Smlouva s Českou Spořitelnou – DSO Vedrovice-Kubšice, ČOV a
tlaková kanalizace – vlastní zdroje financování stavby
a) Smlouva o úvěru č. 11225/11/LCD
b) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.
RD/11225/11/LCD
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11225/11/LCD
info a komentář provedl starosta obce
Návrhy jsou přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.15/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěru č.
11225/11/LCD v plném znění
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.15/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úpravě
vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/11225/11/LCD v plném
znění
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení č.15/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 11225/11/LCD v plném znění
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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5. Nákup a prodej pozemků
a) Pan Lišťák Petr, Vedrovice č.p. 281, podal žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 4544, v k.ú. Moravský Krumlov, který je ve vlastnictví obce
Vedrovice, LV 3670.
Tento pozemek hodlá využít ke směně za pozemek, který je ve vlastnictví
firmy Lesy ČR, a nachází se v okolí hájovny, kde podniká. Žádost a část
katastrální mapy s vyznačením je přílohou.
Připomínky:
- neprodávat pozemek s lesem
- zkusit vyjednat přijatelné podmínky bez prodeje, např. výhodnější nájem
- Lesy ČR chtějí spíše směnu než pronájem
- zjištění detailnějších podmínek a záměru s pozemkem
Rozhodnutí odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce
b) Manželé Kopetkovi, Vedrovice č.p. 277, vyjádřili před podpisem smlouvy
připomínku k ceně za pozemek parc. č. 850 PK v k.ú. Zábrdovice, který chtěl
OÚ odkoupit za 25,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že se na něm nachází
komunikace. Tato cena byla nabídnuta kontaktním dopisem v roce 2010. Nový
návrh ceny je 35,- Kč/m2.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.15/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc.
č. 850 PK v k.ú. Zábrdovice o výměře 764 m2, ve vlastnictví Jana a Heleny
Kopetkových, Vedrovice č.p. 277, který leží pod veřejnou komunikaci za cenu
35,- Kč/m2
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

6. Inovace vodovodu
-

Starosta obce informoval přítomné o stavu projektu Vedrovice – Inovace
vodovodu:
Výběrová komise - 21. prosince 2011
Výzva MZe na dotaci rekonstrukce a výstavby vodovodů – začátek ledna 2012
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7. Různé
• DSO Vedrovice-Kubšice ČOV a tlaková kanalizace
a) Závěrečný účet DSO Vedrovice-Kubšice ČOV a tlaková
kanalizace za rok 2010
- Kopie je přílohou
ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vedrovice-Kubšice
ČOV a tlaková kanalizace za rok 2010
b) Zpráva o hospodaření DSO Vedrovice-Kubšice ČOV a tlaková
kanalizace za rok 2010
- Kopie je přílohou
ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO VedroviceKubšice ČOV a tlaková kanalizace za rok 2010
• Mikroregion Moravskokrumlovsko
a) Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko 2010
- Kopie je přílohou
ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko
2010
b) Zpráva o hospodaření DSO Moravskokrumlovsko za rok 2010
- Kopie je přílohou
ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO
Moravskokrumlovsko za rok 2010
• Ceník služeb na rok 2012 Muzea a informačního centra Vedrovice
Připomínky: Využití přednáškové místnosti pro schůze spolků – zdarma
ZO obce bere na vědomí ceník služeb na rok 2012 se změnami využití
prostor pro spolkovou činnost Vedrovic
• Ceník SITA CZ a.s.
Společnost SITA CZ a.s. informuje, že nebude zvedat ceny odvozu odpadu na
rok 2012
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8. Diskuse:
Nebylo vzneseno žádné téma do diskuse.

Konec: 19:30 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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