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Usnesení č. 44 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. října 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana (příchod 19:08 hod.), Janderka Richard, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, 
                     Žďárský Václav 
                                                                
Omluveni:    Kolegar Michal 
  
 
 
 

Návrh usnesení č. 44/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 9/2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/2 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 16.000,-Kč měsíčně, od 
1.11.2017 a ve výši 6.000,-Kč měsíčně, od 1.12.2017. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 3 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti mateřské a základní 

školy za školní rok 2016/2017 

 

Návrh usnesení č. 44/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1303/1, v k.ú. Vedrovice, díl 1303/51, o výměře 67 m2, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 3528 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
05. 10. 2017 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 436-89/2017, za 
cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 6700,- Kč, paní Lence Šrollerové a 
panu Jiřímu Šrollerovi, oba Mělčany č. p. 140, 66464 Mělčany, každý jednu 
polovinu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 44/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části 
pozemku p.č. 839/6, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 44/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně části 
pozemku p.č1375/1, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/6 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 43/4, ze dne 
27.09.2017. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
budovy fotbalových kabin na pozemku p.č. St 187, a fotbalového hřiště na 
pozemku p.č. 302/50, vše v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu 
s JmK, číslo smlouvy: 048086/17/ORR a přijímá finanční dar ve výši 150.000,-
Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 44/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení 
práce – zimní údržba místních komunikací, Palásek Vladimír, zemědělská 
výroba, pro sezonu 2017/2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 
poskytnutí účelového finančního příspěvku na spolufinancování sociálních 
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2017, číslo smlouvy 
OSV/36/2017, a podíl na spoluúčasti, finanční příspěvek ve výši celkem 10100 
Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene, s firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, 
Klíšská 940,  PSČ 401 17, IČO 27295567, vedenou pod označením 
56895_2/VB. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene ve výši 4250,-Kč 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
SDH Vedrovice ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 44/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckému spolku Vedrovice ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 44/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
SK Vedrovice z.s. ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 44/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Sokolu Vedrovice z.s. ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 44/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 44/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Kulturnímu spolku Husákovy děti ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 04. 11. 2017 


