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Usnesení č. 10 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. května 2019 v sále KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Nováková Helena 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Nováková Helena, 
                     Mičánek Pavel, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Žďárský Václav 
                                                                                                                                                                    
Omluveni:    Kolegar Michal 
  
 

 

Návrh usnesení č. 10/1 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, pan Zdeňka Zelníčka z funkce člena Kontrolního 
výboru ZO Vedrovice, ke dni 30. 05. 2019. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/2 – Zastupitelstvo obce volí pana Ondřeje Buršíka za 
člena Kontrolního výboru ZO Vedrovice, s platností od 01. 06. 2019. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2019 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 10/4 – Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce k 
provádění a schvalování rozpočtových opatření v případě, že není technicky 
možné zabezpečit odsouhlasení rozpočtových změn v zastupitelstvu obce. O 
provedeném opatření bude informována místostarostka obce a předsedkyně 
Finančního výboru. Na nejbližším zasedání ZO předloží starosta provedené 
rozpočtové opatření na vědomí zastupitelstvu. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice, u domu č.p. 108, díl „a“, o výměře 25 m2, ležící 
v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 
10001, celková výměra 6882 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
03. 05. 2019 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 471-37/2019, za 
cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 2.500,- Kč, paní Janíčkové Růženě, 
PaedDr., Poděbradova 278/101, Ponava, 61200 Brno. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít smlouvu 
o udělení souhlasu k provedení stavby podle §110 odst. 2, písm. a) zák. č. 
183/2006, na nemovitém majetku v katastrálním území obce Vedrovice, na 
parcele č. 3029. 
 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu 
podle §2055-2078 zákona č. 89/2012 Sb., s obcí Trstěnice, se sídlem Trstěnice 
122, 671 71 Trstěnice, IČO 00293679, na cisternovou automobilovou 
stříkačku, tov.zn. KAROSA CAS K 25-L 101, RZ 6B3 5800, a pověřuje 
starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 10/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 37 000 Kč na akci: „Pořízení věcných 
prostředků požární ochrany v roce 2019 - JSDH Vedrovice“, za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
evidované pod č. JMK058995/19/OKH 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 33 830 Kč na realizaci projektu 
„Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK058814/19/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 45 000 Kč na realizaci projektu 
„Vybavení výpočetní technikou místní knihovny Vedrovice“, za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
evidované pod č. JMK057994/19/ORR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu 
„Zdravá obec Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. JMK059065/19/ORŘ. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 10/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktualizaci 
dokumentu a schvaluje Organizační řád OÚ Vedrovice, s platností od 
31.05.2019. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
5.000,- Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem: 
Ústavní 95, 181 02, Praha 8, na provoz v roce 2019. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/14 – Zastupitelstvo obce vyjadřuje plnou podporu 
záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve 
Znojmě. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 10/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckému spolku Leskoun ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 10/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 31. 05. 2019 


