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Usnesení č. 2 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 19. prosince 2022 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Bc. Hana Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Lišková Tamara 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                      Lišková Tamara, Nováková Helena, Rozmahel Michal,  
                      Slaný Pavel 
                                                                                                                             
Omluveni:    Kolegar Michal, Mičánek Pavel 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2022 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2022 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2022 

 

Návrh usnesení č. 2/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 20/2022 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/2 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 76 odst. 1 zákona o 
obcích stanovuje starostovi obce Richardu Janderkovi mimořádnou odměnu ve 
výši 40.000,-Kč za zajištění mimořádných dotačních prostředků. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/3 – Zastupitelstvo obce, v souladu s §84, odst.2 písm. p) 
Zákona o obcích, souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce pro obsluhu 
nakladače a jiných pracovních strojů s panem Richardem Janderkou, starostou 
obce, pro rok 2023. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventarizace obce 
za rok 2022. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje ceník odebíraných 
odpadů na SSO Vedrovice a ceny vybraných odpadů (70101 – Směsné 
stavební a demoliční odpady), pro občany obce Vedrovice 2 Kč/kg, po 
vyčerpání limitu 100 kg na rok a č.p. bez poplatku. Poplatek za odevzdání 
pneumatik z automobilu 50,-Kč za kus. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                     Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Půjčovné a pronájem 
drobných potřeb a služeb obce Vedrovice dle předloženého návrhu, s platností 
od 01.01.2023. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                    Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 
2023. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 18.169.200,- Kč, 
výdaje celkem 21.464.200,- Kč a financování celkem +3.295.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2024-2026 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti mateřské a 

základní školy za školní rok 2021/2022 

 

 

Návrh usnesení č. 2/9 – Zastupitelstvo obce jmenuje zástupce zřizovatele ve 
školské radě při MŠ a ZŠ Vedrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci: 
paní Helenu Novákovou a paní Anetu Janderkovou. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/10 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 59 odst. 4 a 
5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství na území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zapojení do 
obecního systému odpadového hospodářství. Ceny za poskytované služby 
budou stanoveny dle aktuálního ceníku svozové společnosti. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/12 – Zastupitelstvo obce stanovuje slevy pro rok 2023 dle 
Pravidel k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství 
takto: Hodnota EKO bodu 8 Kč. Strop odměny bude 80 % z poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Vedrovice, stanoveného v OZV č.4/2020. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
budovy Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 
 

Návrh usnesení č. 2/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o výpůjčce 
budovy sokolovny, parcely p.č. St 143, na které sokolovna stojí, a přilehlého 
pozemku p.č. 1303/8, vše v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 66 647,-
Kč na realizaci vystrojení DČJ k RD. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (Traktor mulčovací SOLO by AL-KO v hodnotě 
92 990,- Kč) na obec Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/17 – Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na zakázku 
„Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice“ z důvodu neobdržení 
dotace a revokuje usnesení č. 40/15, ze dne 02.06.2022. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 
k Plánovací smlouvě ze dne 27.04.2022, RD na parcele na p.č. 2135, v k.ú. 
Vedrovice. Splatnost do 31.12.2023. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na 
spolufinancování provozních nákladů poskytovaných sociální služby „Domov 
se zvláštním režimem“ na rok 2023, Diakonii Českobratrské církvi evangelické 
- Středisku v Myslibořicích, Myslibořice 1, 675 60, ve výši 32 800, - Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za 
užívání sálu v KD, dvora Muzea a přednáškové místnosti Muzea pro rok 2023 
všem spolkům, které mají svoje sídlo v obci Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/21 – Zastupitelstvo obce nesouhlasí se stavbou obalovny 
stavebních hmot v k.ú. Olbramovice a schvaluje spoluúčast obce Vedrovice ve 
výši 10% pro Mikroregion Moravskokrumlovsko na financování ve 
specializovaných právních oblastech stavby obalovny, a to konkrétně s pomocí 
při řešení záměru společnosti BITUVIAS s.r.o., sídlem Mlýnská 425/70, 602 
00 Brno, IČ: 05176093. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 
dotaci na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, na 
projekt „Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/23 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 
dotaci na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku, na projekt „Naučná stezka“.  
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 23. 12. 2022 


