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Usnesení č. 11 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 19. června 2019 v KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Buršík Ondřej, Kolegar Michal 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal, 
                     Nováková Helena, Mičánek Pavel, Ing. Palásková Věra (příchod v 19:25 hodin),  
                     Rozmahel Michal, Žďárský Václav 
  
 

 

Návrh usnesení č. 11/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2019 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 11/2 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, bez výhrad. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 
Vedrovice k 31. 12. 2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 11/4 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 3/2 ze dne 
19.12.2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2018 a výsledek hospodaření ve výši 14,22 Kč z hlavní činnosti a 
1142,-Kč z hospodářské činnosti a převedení částky 1156,22 Kč do rezervního 
fondu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková 
organizace. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 Stanov 
DSO Moravskokrumlovsko a souhlasí se změnami. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2018 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2018 
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Návrh usnesení č. 11/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o udělení 
souhlasu se stavbou komunikace na pozemku p.č. 3029 a pověřuje starosty 
obce k podpisu smlouvy. 
 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 26 500 Kč na realizaci projektu „Obec 
Vedrovice-Restaurování kamenného kříže u č.p. 72“, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje., evidované pod 
č. JMK059718/19/OK 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20 000 Kč na realizaci akce 
„Odpoledne s písní a tancem“, v rámci projektu „Den obce Vedrovice 2019“, 
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. 11/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 
smlouvě o úvěru č. 0495212119 ze dne 15.05.2019 a pověřuje starosty obce 
k podpisu dodatku smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 11/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (Kanalizace tlaková, lokalita Z1/4 + kanalizační 
přípojky, v hodnotě 831.500,09 Kč) na DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a 
tlaková kanalizace“ z majetku obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na 
finanční dar ve výši 150.000,-Kč, který je určený pro Římskokatolickou 
farnost Vedrovice, se sídlem Olbramovice 79, 671 76 a souhlasí s podmínkami 
darovací smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  1 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací 
dokumentaci, Komisi pro otevírání obálek a Výběrovou komisi k VŘ na 
realizaci projektu „Vedrovice – Dopravní automobil“ ve složení: Ing. Věra 
Palásková, Helena Nováková a Petr Becha. Jako náhradníka členů obou komisí 
volí pana Václava Žďárského. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/15 – 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 
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Návrh usnesení č. 11/16 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná ve dnech 
09. - 11.08.2019 panem Tomášem Koczalou, Rybkova 3, Brno. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 11/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
5.000,-Kč do finanční sbírky na podporu pozůstalým po panu místostarostovi 
Rudolfu Štosovi, z obce Dražůvky. 
Číslo transparentního účtu: 115-9528350237/0100 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 25. 06. 2019 


