Usnesení č. 19
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice
konaného 3. dubna 2020 v přednáškové místnosti Muzea
Zapisovatel: Hana Kolegarová – provedeno ze záznamu
Ověřovatelé: Becha Petr, Nováková Helena
Přítomni:

Janderka Richard, Nováková Helena

Online (Skype): Becha Petr, Buršík Ondřej, Kolegar Michal,
Ing. Palásková Věra, Michal Rozmahel, Žďárský Václav
Omluveni:

Mičánek Pavel

Zasedání ZO se řídilo usnesením vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí
krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů. Pro vyhlášení a konání
zasedání byly využity informace MV ČR pro obce k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne
23. 3. 2020, které obec obdržela 24.03.2020.
Zasedání ZO Vedrovice probíhalo prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti.
Starosta a místostarostka byli přítomni v přednáškové místnosti Muzea a ostatní zúčastnění
zastupitelé byli na videokonferenci prostřednictvím Skype.
Ze zasedání ZO byl pořízen zvukový záznam pro potřeby vypracování zápisu a pro zveřejnění
na webových stránkách obce, jelikož byla krizovým opatřením výslovně účast veřejnosti
spočívající v její osobní přítomnosti vyloučena.

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 2/2020
ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtovému opatření č. 3/2020
Návrh usnesení č. 19/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2020
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

7 hlasů
0 hlasů
1 hlasů

Usnesení bylo schváleno

1

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol otevírání elektronických nabídek a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 02. 04. 2020, veřejná zakázka
„Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice“, zpracovaný hodnotící komisí.
Návrh usnesení č. 19/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče
na dodavatele zakázky „Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice“, OSP, spol.
s.r.o., se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 44026421 a
pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

8 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení bylo schváleno

…………………………….
Místostarosta obce

…………………………….
Starosta obce

Datum: 06. 04. 2020
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