
1 
 

Usnesení č. 12 

přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 28. května 2015 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena,  
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška 
                      Petr, Žďárský Václav (příchod v 19:13) 
 

 
Návrh usnesení č. 12/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2015 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 12/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 4/7) o výměře 231 m2 z pozemku parcely 4/1, ostatní plocha, o výměře 
1544 m2, v k.ú. Vedrovice, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 6. 5. 
2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 391-27/2015, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 12. 5. 2015, panu Jiřímu Janíčkovi, 
Vedrovice č.p. 356, za cenu 23.100,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 12/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 
(dílu „e“) o výměře 3 m2 z pozemku parcely 160/2 orná půda o výměře 53 m2 a 
(dílu „d“) o výměře 0,09 m2 z pozemku parcely 160/3 orná půda o výměře 58 
m2, vše v k.ú. Zábrdovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 29. 
4. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 310-58/2013, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 30. 4. 2015, celkem tedy 3,09 m2 
(nové p.č. 160/8), Lence a Jakubovi Šestákovým, Vedrovice č.p. 361, za cenu 
75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 
(dílu „a“) o výměře 81 m2 z pozemku parcely 160/3, orná půda, o výměře 58 
m2, (dílu „b“) o výměře 11 m2 z pozemku parcely 160/2, orná půda, o výměře 
53 m2 a (dílu „c“) o výměře 2 m2 z pozemku parcely 160/1 orná půda o výměře 
293 m2, vše v k.ú. Zábrdovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze dne 
29. 4. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 310-58/2013, který 
potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 30. 4. 2015, celkem tedy 94 m2 (nové 
p.č. 160/7), Věře a Vladimírovi Paláskovým, Vedrovice č.p. 246, za cenu  
75,- Kč/m2. 
 
 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 12/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 2058/3) o výměře 64 m2 z pozemku parcely 2058, ostatní plocha, o 
výměře 250 m2, v k.ú. Vedrovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze 
dne 4. 5. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 388-188/2013, 
který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 5. 5. 2015, Lence a Jakubovi 
Šestákovým, Vedrovice č.p. 361, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 12/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu 2058/2) o výměře 97 m2 z pozemku parcely 2058, ostatní plocha, o 
výměře 250 m2, v k.ú. Vedrovice, jak byly odděleny geometrickým plánem ze 
dne 4. 5. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 388-188/2013, 
který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 5. 5. 2015, Věře a Vladimírovi 
Paláskovým, Vedrovice č.p. 246, za cenu 75,- Kč/m2. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemků p.č. 59/16, p.č. 54/2, p.č. 206/48, p.č. 873/4, p.č. 875/3, v k.ú. 
Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 
.Návrh usnesení č. 12/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji části  
pozemku p.č. 829/7, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 12/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemků p.č. 302/63, p.č. 302/43, p.č. 302/45, p.č. 302/46, p.č. 302/47,  
a p.č. 1474/7, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 12/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
pozemku p.č. 283/3 a části pozemku 1375/8, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 

Návrh usnesení č. 12/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu 
s firmou MORAVIKUM, spol. s r.o., Miroslavské Knínice 128, 671 72 
Miroslav, IČ: 18829261, na umístění telekomunikačního zařízení na budovu 
OÚ Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,-Kč. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/13 – Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním sídla 
spolku Rodičovské sdružení při MŠ Vedrovice, z.s., v budově MŠ Vedrovice, 
na adrese Vedrovice č.p. 290, 671 75. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 12/14 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace od 
sdružení Energoregion 2020 ve výši 62.000,-Kč formou daru na zakoupení 
malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve 
výši 15.500,-Kč. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 03. 06. 2015 
 


