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Usnesení č. 14 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 1. listopadu 2019 v přednáškové místnosti Muzea  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Buršík Ondřej, Mičánek Pavel 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Žďárský Václav 
                      
                                                                                                                          
Omluveni:     
 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 10/2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 11/2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti mateřské a základní 

školy za školní rok 2018/2019 

 

 

Návrh usnesení č. 14/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu části 
pozemku p.č. 1484/4, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 14/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 1485/5, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 14/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemena na pozemek p.č. 302/16, zapsaného 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 1040015060/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 14/4– Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 13/9 ze dne 
27.09.2019. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 14/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 3226, v k.ú. Vedrovice, a příspěvek stavebníků na 
realizaci IS ve výši 50.000,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 14/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na realizaci 
projektu „Retenční nádrž Vedrovice“. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 14/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na  
provedení projektových prací pro akci „Retenční nádrž v Vedrovice“ 

s firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO 
00220078 a pověřuje starosty obce k podpisu smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 14/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sběru, 
svozu a odstranění odpadu s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s. - Španělská 
1073/10, 120 00 Praha 2, vedenou pod číslem 190629759, se změnami v čl. 
VII. Doba trvání smlouvy, odst. 7.2. na dobu určitou do 31.12.2020, v odst. 
7.3. změnu ze 6 měsíců na 3 měsíce, prodloužení platnosti o 1 rok a pověřuje 
starosty obce k podpisu smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 14/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
RS při MŠ Vedrovice z.s. ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 07. 11. 2019 


