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Usnesení č. 20 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

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

Návrh usnesení č. 20/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 1485/5 (výměra 350 m2) a pozemek p.č. 1487/4 (výměra 229 
m2), paní Radmile Buršíkové, Vedrovice 343. Celková výměra 579 m2, za cenu 
174,- Kč na rok, od 1.6. 2020. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z hodnocení nabídek, veřejná zakázka 
„Obnova výtahu v MŠ Vedrovice“, zpracovaný hodnotící komisí. 
 
 
Návrh usnesení č. 20/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Obnova výtahu v MŠ Vedrovice“, Výtahy Pardubice 

a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČ 13582101 a pověřuje starostu 
obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3182, zapsaný 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: 1030056475/001, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje kontokorentní úvěr od 
České spořitelny, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, dle 
nabídky ze dne 19.05.2020. Podmínky úvěru: výše úvěru 1.550.000,-Kč, datum 
splatnosti 31.5.2021, úroková sazba 1 MPRIBOR+1,20% p.a., závazková 
provize 0,10% p.a., a pověřuje starostu obce k podpisu kontokorentní úvěrové 
smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/5 – Zastupitelstvo obce Vedrovice schvaluje uzavření 
smlouvy o přijetí bezúročné zápůjčky ve výši 250.000 Kč od paní Vladimíry 
Žďárské, nar. 14. 8. 1971, bytem Vedrovice 107, s lhůtou pro vrácení 
zapůjčené finanční částky do 30. 6. 2020 a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcelách  p.č. 1477/1, p.č. 1477/2 a 
p.č. 1477/3,  v k.ú. Vedrovice, takto: Splašková kanalizace – DČJ do 
31.12.2021, chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2025 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcelách p.č. 1477/1, p.č. 1477/2 a p.č. 1477/3, v k.ú. 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 

 

 

Návrh usnesení č. 20/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2020 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečnou zprávu včetně Vyúčtování 

finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních 

služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2019. 

 

 

Návrh usnesení č. 20/9 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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 č. 1/2020, o místních poplatcích. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/10 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 17 odst. 2 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 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 č.2/2020 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla k 
motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Pasportu 
místních komunikací v obci Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní řád, Ceník 
služeb Místní knihovny, Poučení o ochraně osobních údajů, Přihlášku čtenáře a 
Provozní řád využívání veřejného internetu v Místní knihovně Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
3.000,- Kč na činnost MO ČMSCHPH, se sídlem ve Vedrovicích. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 20/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckému spolku Leskoun ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
5.000,- Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem: 
Ústavní 95, 181 02, Praha 8, na provoz v roce 2020. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 20/18 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná ve dnech 
30. - 31.05.2020 panem Jakubem Žákem, bytem Husova 1265, Moravský 
Krumlov. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 20/19 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k jednodennímu hudebnímu festivalu, který bude 
pořádán dne 29.08.2020 panem Petrem Medkem, bytem Vedrovice 334. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 
                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 01. 06. 2020 


