Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 24. listopadu 2011 v přednáškové místnosti Muzea
a informačního centra ve Vedrovicích
Zapisovatel: Bc. Petr Záviška
Ověřovatelé: Petr Becha, Miluše Bechová
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland, Bc. Petr Záviška, Ivana Bechová,
Petr Becha, Miluše Bechová, Mgr. Anna Gigimovová, Václav Žďárský
Ing. Věra Palásková
Michal Rozmahel, Stanislav Babický, Milana Herzánová, Pavel Slaný

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 18,00 hodin
Hlasování o ověřovateli zápisu – pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č.6/2011
3. Plán inventarizace obce
4. Inovace vodovodu
5. Smlouvy
6. Obecně závazné vyhlášky obce Vedrovice
7. Různé
8. Diskuse
Hlasování o programu – pro 9 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů

1. Kontrola usnesení minulého zasedání
Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení z minulého zasedání.
Konstatoval, že usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Výpis usnesení a řešení úkolů jsou přílohou tohoto zápisu.

2. Rozpočtové opatření č.6/2011
info a komentář pí Milana Herzánová
Návrh bude přílohou zápisu.
Připomínky: Nejsou
Návrh usnesení č.13/1 – Schválit rozpočtové opatření č.6/2011
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
1

3. Plán inventarizace obce
Plán inventarizace obce za rok 2011 je přílohou
ZO Vedrovice bere na vědomí plán inventarizace obce za rok 2011

4. Inovace vodovodu
a) Zadávací dokumentace pro VŘ na dodavatele stavby vodovodu
Text zadávací dokumentace je přílohou.
Návrh usnesení č.13/2 – Schválit zadávací dokumentaci a podmínky
zadávacího řízení „Vedrovice – Inovace vodovodu“
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
b) Seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky pro stavbu
vodovodu
Seznam je přílohou
Návrh usnesení č.13/3 – Schválit seznam firem, které budou osloveny k
podání nabídky pro stavbu vodovodu „Vedrovice – Inovace vodovodu“
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Smlouvy k projednání
Pro zajištění zimní údržby místních komunikací byli osloveni místní zemědělci, kteří
předložili smlouvy o provedení práce.
a) Smlouva o provedení práce – zimní údržba místních komunikací. Václav
Žďárský, soukromý zemědělec
Text smlouvy je přílohou
Návrh usnesení č.13/4 – Schválit smlouvu o provedení práce – zimní údržba
místních komunikací s panem Václavem Žďárským.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno
2

b) Smlouva o provedení práce – zimní údržba místních komunikací. Pavel
Smrček, soukromý zemědělec
Text smlouvy je přílohou
Návrh usnesení č.13/5 – Schválit smlouvu o provedení práce – zimní údržba
místních komunikací s panem Pavlem Smrčkem.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
c) Harmonogram zimní údržby komunikací v obci Vedrovice
ZO Vedrovice bere na vědomí harmonogram zimní údržby
Byla předložena upravená nájemní smlouva mezi obcí Vedrovice a firmou
Internethome, s. r. o., kterou minulé zasedání ZO připomínkovalo a požadovalo
zařazení MIC Vedrovice pro poskytnutí služby nájemcem.
d) Nájemní smlouva mezi obcí Vedrovice a firmou Internethome, s. r. o., se
sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22
Předmětem nájmu je komín na KD za účelem umístění stožárního systému pro
umístění antén a rozvodnou skříň, a dále potřebnou část nemovitosti pro
uložení přívodního kabelu pro napájení. Text této smlouvy je v příloze.
Připomínky: Chybí stanovení výše nájemného - doplní starosta v článku VI.
Návrh usnesení č.13/6 – Schválit nájemní smlouvu mezi obcí Vedrovice a
firmou Internethome, s. r. o., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
PSČ 140 22 se změnou.
Hlasování:

pro
9 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se
0 hlasů
Usnesení bylo schváleno

e) Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ v Olbramovicích na rok 2011
Předmětem dohody o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ v Olbramovicích na rok
2011 je zaplacení částky ve výši 62.400,- Kč za 12 žáků obce Vedrovice.
Tj. 5200,- Kč na žáka.
Návrh usnesení č.13/7 – Schválit dohodu o úhradě neinvestičních výdajů ZŠ v
Olbramovicích na rok 2011/6/ZŠ.
Hlasování:

pro
9 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se
0 hlasů
Usnesení bylo schváleno
3

6. Obecně závazné vyhlášky obce Vedrovice
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích
Tato vyhláška se týká poplatků za psa a za užívání veřejného prostranství.
Návrh usnesení č.13/8 – Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o
místních poplatcích
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Tato vyhláška se týká poplatků za odpady.
Návrh usnesení č.13/9 – Schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

7. Různé
Žádosti
a) Žádost Tělocvičné jednoty SOKOL Vedrovice o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč. Text žádosti je přílohou.
Návrh usnesení č.13/10 – Schválit příspěvek Tělocvičné jednotě SOKOL
Vedrovice ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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b) Žádost paní Lenky Štěrbové o povolení skácení vzrostlé břízy a
dalších dřevin na parcele č. 43/2 v k.ú. Zábrdovice. Text žádosti je
přílohou.
Návrh usnesení č.13/11 – Povolit skácení vzrostlé břízy a dalších dřevin
(keře) na parcele č. 43/2 v k.ú. Zábrdovice.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

9 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
c) Žádost paní Čechové Evy (rozené Babické) o pronájem nebo prodej
obecního domu č.p. 228. Text žádosti je přílohou.
Připomínky a návrhy: viz. diskuse
Úkol starosta: Vyrozumět paní Čechovou o stavu domu a postupu řešení v její
věci
d) Žádost občanů obce Vedrovice o řešení situace kolem provozu
firmy Agros, podepsána 115 občany.
Starosta obce seznámil přítomné s textem žádosti a s kroky, které byly ze
strany OÚ již podniknuty a které se připravují.

Informace
a) Dechová hudba Vedrovanka – paní Gigimovová podala informace
o přípravě „krojů“ pro členy
b) Bioplynová stanice Moravský Krumlov – starosta obce informoval
zúčastněné o záměru stavby bioplynové stanice u města Moravský
Krumlov ( v části mezi vlakovým nádražím a firmou PBS) a o
plánované dopravě surovin, které získal na setkání odpůrců stavby s
investorem.
c) Informativní mapový portál Vedrovice od firmy GISIT – pan Petr
Záviška seznámil přítomné s přípravou mapového portálu, který by
měl být v nejbližší době spuštěn na webových stránkách obce.
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8. Diskuse:
Připomínky k domu č.p. 228
• Zjistit prodejní cenu nemovitosti
• Zjistit cenu nejnutnějších oprav
• Schůzka v sobotu 26. listopadu v domě, pro zhodnocení stavu

Konec: 20:10 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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