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Usnesení č. 13 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. září 2019 v KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Nováková Helena, Žďárský Václav 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal, 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Žďárský Václav 
                                                                                                                                               
Omluveni:    Mičánek Pavel 
 
 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 6/2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 7/2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 8/2019 

 

 

Návrh usnesení č. 13/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 9/2019 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č.13/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu 
budovy Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, za cenu 
2.000,- Kč za měsíc, na dobu určitou v trvání jednoho roku, se splatností nájmu 
k 15. dni v měsíci. Vedle nájemného bude nájemce povinen hradit zálohy také 
na energii. Výpovědní lhůta nájemní smlouvy bude 3 měsíce. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 13/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, dle stanovených 
podmínek, panu Radku Buršíkovi, Vedrovice č.p. 350, 671 75. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
bytu pod KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle 
stanovených podmínek. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 13/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemena na pozemky p.č. 2172, 2144, 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 1030052258/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 13/6– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram realizace 
infrastruktury pro stavbu RD na pozemcích p.č. 2111, p.č. 2112 a p.č. 2073/2, 
všechny v k.ú. Vedrovice (za rybníkem), takto: Splašková kanalizace do 
31.12.2020, Vodovodní řad 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  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 13/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na pozemcích p.č. 2111, p.č. 2112 a p.č. 2073/2, všechny v k.ú. 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 13/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 3226, v k.ú. Vedrovice, 
takto: Splašková kanalizace do 31.12.2020, Podkladní vrstvy komunikací do 
31.12.2022, Chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 13/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 3226, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 13/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o využití 
sběrného dvora ve Vedrovicích pro obec Jezeřany-Maršovice v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 13/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na realizaci 
projektu „Vodní nádrž v obci Vedrovice“. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 13/12 – Zastupitelstvo obce na základě posouzení a 
hodnocení nabídek rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje firmu 
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 6787 01 Šumperk, 
IČO 63320819, jako dodavatele pro provedení projektových prací pro akci 
„Vodní nádrž v obci Vedrovice“. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 



4 
 

 

 

Návrh usnesení č. 13/13– Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Spolku přátel tradic a vína ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 04. 10. 2019 


