Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a
informačního centra ve Vedrovicích
Zapisovatel:
Jmenovaní ověřovatelé:
Přítomni:

osm zastupitelů

Omluveni:
Hosté:

jeden zastupitel
pět občanů

___________________________________________________________________________
Zahájení zasedání: 17,00 hodin

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření č.1/2011
3. Rozpočet ZŠ a MŠ Vedrovice
4. Nákup a prodej pozemků
5. Smlouvy
6. Žádosti
7. Různé
8. 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.
Konstatoval, že všechny usnesení byla buď splněna, nebo se realizují.
Výpis usnesení je přílohou.
Byly projednány jednotlivě všechny úkoly stanovené na minulém zasedání 1. 3. 2011.
Zápis a řešení jsou přílohou tohoto zápisu.
Je nutno doplnit nebo zkontrolovat:
• Doplnění smlouvy o odkoupení pozemků u koupaliště o dodatek k výměře
zbytku nynějšího pozemku.
• Kontrola stavu cest a provedení toxikologie zbytku spáleniště v areálu firmy
Agros.
• Informace ohledně výkupu štěpky firmou ZENZA odloženo na příští zasedání
zastupitelstva obce
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2. Rozpočtové opatření č.1/2011
- info a komentář provedla paní referentka
Návrh bude přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.6/1 – schválit rozpočtové opatření č.1/2011
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

3. Rozpočet ZŠ a MŠ Vedrovice – Žádost o poskytnutí finančních

prostředků na personální zabezpečení pedagoga ve školní družině
- info a komentář provedla pí ředitelka ZŠ
Žádost bude přílohou zápisu.
Návrh usnesení č.6/2 – schválit Žádost o poskytnutí finančních prostředků na
personální zabezpečení pedagoga ve školní družině a navýšit provozní výdaje o částku
39.500,- Kč
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

4. Nákup a prodej pozemků
-

Občan podal písemnou žádost o koupi části pozemku p.č. 30/18 v k.ú.
Zábrdovice. Jedná se prostor před vjezdem do zahrady domu č.p.69 a 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.

Návrh usnesení č.6/3 – Schválit záměr o prodeji části pozemku p.č. 30/18 v k.ú.
Zábrdovice
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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-

Na základě dopisu ze dne 8.9.2009 ve věci odkoupení částí pozemků ve
vlastnictví paní XX, Vedrovice č.p. YY, přišla nabídka k prodeji. Jedná se o
části pozemků p. č. 854 výměra 102 m2 a p. č. 863 výměra 20 m2 a p. č. 864
výměra 387 m2. Označeno v plánku, dopis přílohou zápisu.

Návrh usnesení č.6/4 – Schválit nákup částí pozemků p. č. 854 , p. č. 863 a p. č. 864
v k. ú. Zábrdovice od paní XX, bydlištěm Vedrovice č.p. YY, které leží pod veřejnou
komunikaci, za cenu 25,-Kč/m2.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

5. Smlouvy k projednání
-

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno vztahující se k projektu
„VEDROVICE, přípojka NN Pazdera“, číslo 4710107/6
Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno k této přípojce byla
projednávána na zasedání ZO 21. 12. 2010. Její číslo bylo 4710106/5. Při
realizaci projektu došlo k drobné odchylce trasy a pozemky byly zasaženy
jinak, proto bylo nutné sepsat další smlouvu, kde jsou obsaženy nové čísla
zasažených pozemků. Její číslo je 4710107/6.
Text této smlouvy je v příloze.

Návrh usnesení č.6/5 – Schválit smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno
číslo 4710107/6 v plném znění.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

-

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
Smlouva o dílo s panem Šafaříkem číslo 003/2011
Předmětem této smlouvy je vypracování energetického auditu na MŠ. Pan
Šafařík byl vybrán na základě porovnání tří nabídek, jako nejlevnější nabídka.
Text této smlouvy je v příloze.

Návrh usnesení č.6/6 – Schválit smlouvu o dílo č.003/2010 s Ing. Václavem
Šafaříkem v plném znění.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno
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6. Žádosti
-

Žádost pana XX, Vedrovice č.p. YY - o pronájem budovy nebo prostoru pro
účely skladování stavebního materiálu. Žádost přílohou.
Pan XX byl přítomný na zasedání a zastupitele přesněji informoval o svém
záměru a výběru místa.

Návrh usnesení č.6/7 – schválit pronájem části pozemku 62/5 k.ú. Vedrovice pro
umístění montované stavby za účelem skladování stavebního materiálu, nájemní
smlouva bude vypracována a následně schválena.
Hlasování: pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

7. Různé
-

Informace o odpadech
a) Možnost odběru elektroodpadu firmou BRB Brno – viz. ceník a
doprava zdarma
b) Výkup fritovacího oleje – organizace odběru v PET lahvích, popř.
plastových kanystrech v prostorách OÚ a následný převoz (zam. OÚ)
do připravených 50 l barelů nebo přímo do barelů. Od května 2011.
c) Sběr domovního odpadu v sobotu 2. 4. – informační leták

-

Informace o VPP
a) Byly přiděleny dvě pracovní místa od 1. dubna do 30. června 2011 –
z uchazečů byly vybrána jedna žena a jeden muž.
b) Další dvě pracovní místa budou zřízené na základě pracovní smlouvy
do září 2011 – jedno na plný úvazek a druhé na 1/2 úvazku.
c) Využití prací od vězeňské služby se odkládá z důvodu legislativních
úprav výkonu prací vězňů v rámci pracovní terapie.

-

Informace o soutěži Zlatý erb – v Krajském kole obsadily webové stránky
obce Vedrovice předposlední místo ze čtrnácti soutěžících. Úspěchem je
nejlepší úřední deska ze všech zúčastněných. V celostátním kole budeme
hodnocení ve zvláštní ceně o nejlepší turistickou prezentaci s naším MIC.
Vyhlášení výsledků proběhne 4. dubna v Hradci Králové.
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8. Diskuse:
Úkol - starosta:
• Zjistit možnost nominace zástupce obce Vedrovice do přestupkové komise
městského úřadu Moravský Krumlov
Konec : 18.20 hodin

Ověřovatelé:

………………………….

…………………………….
Starosta obce

………………………….
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