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Usnesení č. 12 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 18. července 2019 v KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Petr Becha, Ing. Palásková Věra 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal  
                      
Omluveni:    Buršík Ondřej, Mičánek Pavel, Žďárský Václav 
 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice - ČOV 

a tlaková kanalizace“ za rok 2018 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a Kubšice 

- ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2018 

 

 

Návrh usnesení č. 12/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 213 -LDAA-014-18, uzavřenou s firmou STRABAG a.s., Na 
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 a pověřuje starosty obce 
k podpisu dodatku smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemena na pozemky p.č. 1381/2 a p.č 2351, 
zapsaných 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 1030050962/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje, v souvislosti se 
stavbou „Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, k.ú. Vedrovice“ , 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemky p. č. 
1495/2 a p. č. 1496, zapsaných na LV č. 462 v katastrálním území Vedrovice 
pro obec Vedrovice, uzavíranou s Jihomoravským krajem, se sídlem 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 12/4– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram realizace 
infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 2338/1 v k.ú. Vedrovice, takto: 
Splašková kanalizace do 30.06.2020. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 12/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 2338/1 v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č.  2138/2, v k.ú. 
Vedrovice, takto: Splašková kanalizace a vodovod do 31.12.2020, Rozvody 
VO do 31.12.2022, Podkladní vrstvy komunikací do 31.12.2022, Chodník a 
další veřejná prostranství do 31.12.2025 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 2138/2, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze SFŽP 
ČR ve výši 499 096 Kč na akci: „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při 
MŠ Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR, evidované pod č. 03521861 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu, 
vedenou pod označením JMK060653/19/ÚŘK, uzavíranou ve smyslu § 2055 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, 
IČO 70888337, na sadu vratných nápojových kelímků v počtu 500 ks, a 
pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 
poskytnutí účelového finančního příspěvku na spolufinancování sociálních 
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2019, a podíl na spoluúčasti, 
finanční příspěvek ve výši celkem 16.600 Kč. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 5/2019, uzavřenou s firmou Miloš Ryšavý, stavební a 
obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČO 28315049 a 
pověřuje starosty obce k podpisu dodatku smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ze dne 18. 07. 2019, veřejná zakázka „Vedrovice – 
Dopravní automobil“, zpracovaný komisí. 
 
 
Návrh usnesení č. 12/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Vedrovice – Dopravní automobil“, firmu AGROTEC 
a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO  00544957 a pověřuje starostu obce 
k podpisu Kupní smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce 
Vedrovice, s platností od 19.07.2019, a souhlasí se zařazením pozice THP – 
Odpadový hospodář na pracovní smlouvu. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Kulturnímu spolku Husákovy děti ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 19. 07. 2019 


