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Usnesení č. 16 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 31. ledna 2020 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Nováková Helena, Ing. Palásková Věra 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal  
                      
                                                                                                                          
Omluveni:     Žďárský Václav 
 
  
 

Návrh usnesení č. 16/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2019 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 13/2019 

 

 

Návrh usnesení č. 16/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Volební řád Školské 
rady při MŠ a ZŠ Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, 
Vedrovice 325, 671 75, s účinností od 01.02.2020. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

Návrh usnesení č. 16/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej částí 
pozemků p.č. 1372/1 a p.č. 1375/1, 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. 16/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu 
bytu pod KD, parc. č.  St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2: Pronájem za 
cenu 2.500,- Kč za měsíc, na dobu určitou v trvání jednoho roku, se splatností 
nájmu k 15. dni v měsíci, s kaucí na tři měsíce dopředu. Vedle nájemného bude 
nájemce povinen hradit zálohy i na energie. Výpovědní lhůta nájemní smlouvy 
bude 3 měsíce. Obec Vedrovice pronajme byt žadateli s trvalým pobytem v 
obci Vedrovice, který nemá vůči obci Vedrovice žádné dluhy. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 16/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu působnosti na úseku obecní policie, s městem Moravský 
Krumlov, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 16/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje místa pro měření 
rychlosti, vztahující se k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu působnosti na úseku 
obecní policie, uzavřenou s městem Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 
672 11 Moravský Krumlov: 1. Před č.p. 71, 2. U spodní zastávky, 3. Před č.p. 
338. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 16/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2116, p.č. 2114, p.č. 
2073/1, p.č. 2101 a p.č. 2115, zapsané 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: 
1030055359/001, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 16/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3053 a p.č. 3363, zapsané 
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: 1030055770/003, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 16/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (5 ks slunečníků 3x3 m, s límcem v hodnotě 
42.890,- Kč) na obec Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 16/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
za užívání sálu v KD, dvora Muzea a přednáškové místnosti Muzea pro rok 
2020 všem spolkům, které mají svoje sídlo v obci Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 16/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odebíraných 
odpadů na SSO Vedrovice a ceny vybraných odpadů (170101 - Beton, 170102 
- Cihly, 170103 - Tašky a keramické výrobky a Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06), 
pro občany obce Vedrovice 1 Kč/kg. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 03. 02. 2020 


