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Usnesení č. 17 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. února 2020 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Buršík Ondřej, Žďárský Václav 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal,  
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Žďárský Václav  
                      
                                                                                                                          
Omluveni:     Mičánek Pavel 
 
  
 

Návrh usnesení č. 17/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2020 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2019. 

 
Návrh usnesení č. 17/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knih Místní 
knihovny Vedrovice dle předloženého seznamu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1485/5, v k.ú. Vedrovice, díl 1485/7, o výměře 140 m2, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, 
číslo plánu 482-20/2020, panu Radku Buršíkovi, Vedrovice 350, za cenu 
14.000,-Kč. 
 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 

 



2 
 

Návrh usnesení č. 17/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
p.č. 1484/4, v k.ú. Vedrovice, díl 1484/8, o výměře 46 m2, za části pozemků 
p.č. 1485/4, díl 1485/6, o výměře 11 m2, p.č. 1484/6, díl 1484/10, o výměře 5 
m2 a p.č. 1484/3, díl 1484/9, o výměře 16 m2, celková výměra 32 m2, všechny 
v k.ú. Vedrovice, ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, 
zapsaný v listu vlastnictví 10 001, jak byly odděleny geometrickým plánem 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 482-20/2020. Rozdíl výměry o 
velikosti 14 m2, doplatí pan Radek Buršík, Vedrovice 350, obci Vedrovice, za 
cenu 1400,-Kč. 
 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 
p.č. 1372/1, díl „b“, o výměře 3 m2 a části p.č. 1375/1, díl „a“, o výměře 5 m2, 
oba v k.ú. Vedrovice, celková výměra 8 m2, všechny v k.ú. Vedrovice, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, jak byly odděleny geometrickým plánem vyhotovitele Ing. Lukáše 
Freiberga, číslo plánu 477-442/2019, panu Jiřímu Macháčkovi, Vedrovice 208, 
za cenu 800,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr a 
podání žádosti o dotaci na MF ČR v roce 2020 v rámci podprogramu 
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí, na projekt „Stavební úpravy budovy 
ZŠ Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 17/7 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
(Identifikační číslo 117D8210H2640) na akci „Aktivní zóna Písníky“ a 
souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
            Usnesení bylo schváleno 

 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z hodnocení dodavatele ze dne 
17. 02. 2020, veřejná zakázka „Aktivní zóna Písníky“, zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 17/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Aktivní zóna Písníky“, firmu FLORA Servis s.r.o., 
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, IČ 28341927 a pověřuje starostu obce 
k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/9 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
(Identifikační číslo 117D8210E2907) na akci „Obnova ZTI v budově ZŠ 
Vedrovice“ a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznam 
projektů, pro podání žádosti o dotace z rozpočtu JmK pro rok 2020 a souhlasí 
s jejich podáním. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 17/11– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p p.č. 165/4 a p.č. 165/5,  v 
k.ú. Zábrdovice u Vedrovic, takto: Splašková kanalizace – DČJ do 31.12.2020, 
rozvody VO do 31.12.2022, podkladní vrstvy komunikací do 31.12.2022, 
chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu 
pro stavbu RD na parcele na p.č. 165/4 a p.č. 165/5,  v k.ú. Zábrdovice u 
Vedrovic. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 17/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 2047/1, v k.ú. Vedrovice 
a p.č. 156/1, v k.ú. Zábrdovice, takto: Splašková kanalizace – DČJ do 
31.12.2020, rozvody VO do 31.12.2022, podkladní vrstvy komunikací do 
31.12.2022, chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 17/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu 
pro stavbu RD na parcele na p p.č. 2047/1, v k.ú. Vedrovice a p.č. 156/1, v k.ú. 
Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí zápis o průběhu zasedání kontrolní a 

revizní komise DSO ze dne 20.12.2019. 
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Návrh usnesení č. 17/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
spolku Dětem s láskou, z.s., se sídlem Trboušany 145, 664 64, za využívání 
přednáškové místnosti Muzea pro rok 2020. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 
                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 17/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Tenisovému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 17/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Klubu seniorů Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 17/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
tanečnímu souboru Vedrovické holky ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o provozu Muzea a 

informačního centra Vedrovice a knihovny Vedrovice. 
 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 06. 03. 2020 


