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Usnesení č. 24 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 26. května 2016 v zasedací místnosti OÚ 
 

Přítomni:      Bechová Ivana (příchod 19.10), Janderka Richard, Kolegar Michal (příchod  

19.35), Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, PaedDr. Procházková Božena, 

Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 

 

Omluveni:     

   

Návrh usnesení č. 24/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 

č. 4/2016 

  

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/2 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 

hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, bez výhrad. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 

Vedrovice k 31. 12. 2015. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 

Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 

k 31. 12. 2015 a zároveň rozdělení výsledku hospodaření ve výši 

139.616,99 Kč. A to tak, že 54.616,99 Kč do Rezervního fondu a 85.000,- Kč 

na pokrytí výsledku hospodaření předchozích účetních období. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 24/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 56.000,- Kč na 

projekt: „Vedrovice – Chodník podél silnice III/3964“, za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, a dle oznámení č.j. JMK 

73337/2015. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20.000,- Kč  na akci: Odpoledne na 

lidovou notu v rámci projektu Den obce Vedrovice 2016  za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 40.500,- Kč na 

projekt: „Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 037546/16/ORR. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu 

provést stavbu pro projekt „Vedrovice – místní komunikace Písníky I.“. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 24/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu 

provést stavbu pro projekt „Vedrovice – Rekonstrukce místní komunikace Pod 

Lípou a autobusová zastávka“. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 24/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemena na pozemky p.č. 2021, 2046/1, 2047, 2048 a p.č. 2058/1, 

zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice 

s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, vedenou pod označením ZN-014330031246/001 v plném znění. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 24/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemena na pozemky p.č. 58/6, 59/3, 59/4, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 

160/3, 160/4, 160/5, 166/4 a p.č. 1015, zapsané na LV č. 10001 v katastrálním 

území Zábrdovice u Vedrovic pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, 

a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod 

označením ZN-014330031246/002 v plném znění. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 

26. 05. 2016, veřejná zakázka „Územní plán Vedrovice“, zpracovaný komisí. 

 

Návrh usnesení č. 24/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 

na dodavatele zakázky „Územní plán Vedrovice “, firmu AR PROJEKT, s.r.o., 

Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno, IČO 63496992 a pověřuje starostu 

obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2015 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2015 

 

 
Návrh usnesení č. 24/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

Mysliveckému sdružení Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 24/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 24/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 

SDH Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 

                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 

                                                            

                          Datum: 30. 05. 2016 


