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Usnesení č. 2 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. listopadu 2018 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Zelníček Zdeněk, Žďárský Václav 
                      
Omluveni:    Mičánek Pavel  
  

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti mateřské a 

základní školy za školní rok 2017/2018 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018 

 

 

Návrh usnesení č. 2/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2018 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 2/2 – Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce k 
provádění rozpočtových opatření v případě, že není technicky možné 
zabezpečit odsouhlasení rozpočtových změn v zastupitelstvu obce. O 
provedeném opatření bude informována místostarostka obce a předsedkyně 
Finančního výboru. Na nejbližším zasedání ZO předloží starosta provedené 
rozpočtové opatření na vědomí zastupitelstvu. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 2/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád ZO 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád OÚ 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 2/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části 
pozemku p.č. 30/18, část o výměře 172 m2, panu Drahoslavu Pavlišovi, bytem 
Teychlova 1124/29, Brno-Bystrc, 635 00 Brno, za cenu 52,- Kč na rok od 1.1. 
2019 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 2/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 30/18, v k.ú. Zábrdovice, díl 30/43, o výměře 103 m2, ležící v katastrálním 
území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 6485 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele firma 
DATA PROCON s.r.o. Brno, číslo plánu 355-162/2018, za cenu 100,- Kč/m2, 
celkem tedy za cenu 10300,- Kč, paní Marii Smejkalové, bytem Vymazalova 
1395/8, Brno-Židenice, 61500 Brno. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku 
p.č. 34/3, v k.ú. Vedrovice, díl 34/12, o výměře 37 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 1277 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele firma 
ZK-Brno s.r.o. číslo plánu 355-3006/2018, za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy 
za cenu 3700,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 2/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku budovy 
fotbalových kabin na pozemku p.č. St 187, v k.ú. Vedrovice, subjektu Dětem s 
láskou z.s., se sídlem Trboušany 145, 664 64 Trboušany, IČO 06328920. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 2/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 
KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 
podmínek, panu Jiřímu Knotkovi, Vedrovice 326, a to od 1. 12. 2018. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, vedenou pod č. 047836/17/OÚPSŘ, 
v plném znění. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/12– Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o 
přidělení dotace na projekt „Odpočinková zóna Písníky“ (i.č.117D815007636) 
a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 
 
 

Návrh usnesení č. 2/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, na projekt „Odvodnění komunikace pod 
stavbou chodníků v k.ú. Zábrdovice“, v plném znění. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
TJ SOKOL Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Mysliveckému spolku Leskoun za použití sálu KD na akci „Poslední leč“, 
konané dne 01. 12. 2018. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
RS při MŠ Vedrovice, z.s. ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje místa pro konání 
slavnostních obřadů k uzavření sňatku ve volebním období 2018-2022. 
1. Přednášková místnost Muzea a informačního centra Vedrovice 
2. Nádvoří Muzea a informačního centra Vedrovice 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 04. 12. 2018 


