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Usnesení č. 36 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 16. prosince 2021 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Bc. Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Mičánek Pavel 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert, 
                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:     

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2021 
 
 
Návrh usnesení č. 36/1 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za 
výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: předseda výboru 
600,- Kč, člen výboru 400,- Kč. Odměna bude poskytována od 01.01.2022. V 
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/2 – Zastupitelstvo obce, v souladu s §84, odst.2 písm. p) 
Zákona o obcích, souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce pro obsluhu 
nakladače a jiných stavebních strojů s panem Richardem Janderkou, starostou 
obce, pro rok 2022. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

                    Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 36/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace 
obce za rok 2021. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 36/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí stavby „Polní 
cesta C8 v k.ú. Vedrovice“ do vlastnictví obce Vedrovice a do účetní a 
majetkové evidence, v celkové investiční hodnotě stavby ve výši 9.495.207,36 
Kč včetně DPH, dle seznamu uvedeném v článku 3., protokolu o předání a 
převzetí stavby, vedeném pod č.j. SPÚ 444328/2021/Ka. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla prodeje, 
pachtu a nájmu pozemků v majetku obce Vedrovice, s účinností od 01.01.2022. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 36/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici 
č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

                      Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 36/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odebíraných 
odpadů na SSO Vedrovice a ceny vybraných odpadů (170101 - Beton, 170102 
- Cihly, 170103 - Tašky a keramické výrobky a 170107 - Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
170106), pro občany obce Vedrovice 2 Kč/kg, po vyčerpání limitu 100 kg na 
rok a č.p. bez poplatku. Poplatek za odevzdání pneumatik z automobilu 50,-Kč 
za kus. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                     Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 36/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník provozovatele 
veřejného pohřebiště, dle předloženého návrhu, s platností od 01.01.2022. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                   Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 36/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Půjčovné a pronájem 
drobných potřeb a služeb obce Vedrovice dle předloženého návrhu, s platností 
od 01.01.2022. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                    Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 
2022. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 15.973.000,- Kč, 
výdaje celkem 15.994.000,- Kč a financování celkem +21.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje vodné ve výši 33,-Kč 
za m3 (s DPH), s platností od 01.01.2022. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

                     Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/12 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místních poplatcích.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 36/13 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 59 odst. 4 
a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství na území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla k 
motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/15 – Zastupitelstvo obce stanovuje slevy pro rok 2022 
dle Pravidel k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství 
takto: Hodnota EKO bodu 8,-kč. Strop odměny bude 80 % z poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, stanoveného v OZV č.2/2021, o 
místních poplatcích. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 302/36, v k.ú. Vedrovice, u zahrady domu č.p. 350, díl „302/80“, o výměře 
17 m2, ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu 
vlastnictví 10001, celková výměra 15261 m2, jak byl oddělen geometrickým 
plánem vyhotovitele Pavla Tolara, číslo plánu 519-1235/2021, za cenu 
300Kč/m2, z důvodu podpory podnikání v obci Vedrovice, panu Radku 
Buršíkovi, bytem Vedrovice 350, 67175. Celkem tedy za cenu 5100Kč. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 4 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 36/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 115.400,-
Kč na realizaci projektu „kanalizační přípojky v obci Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční 
příspěvek pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 
32.000,-Kč na úroky z úvěru. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 36/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 Smlouvy 
o zajištění financování systému IDS JMK, uzavřenou s Jihomoravským 
krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337, a pověřuje 
starosty obce k podpisu dodatku smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 20. 12. 2021 
 
 


