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Usnesení č. 21 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. června 2020 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Ing. Palásková Věra, Václav Žďárský  
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Václav Žďárský 
                      
                                                                                                                          
Omluveni:     Ondřej Buršík 
 
 
  
 

Návrh usnesení č. 21/1 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, s výhradou a přijímá 
nápravná opatření. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 21/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 
Vedrovice k 31. 12. 2019. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/3 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za 
výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: předseda výboru 
1000,- Kč, člen výboru 600,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 
dne zvolení do příslušné funkce. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 



2 
 

 

 

Návrh usnesení č. 21/4 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 2 a § 74 
odst. 3, zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Při 
souběhu výkonu více stejných funkcí (předseda-předseda/člen-člen některého z 
výborů) se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako 
souhrn maximálně 2 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím 
zastávané funkce. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020 

 

Návrh usnesení č. 21/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2020 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 21/6 – Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce k 
provádění rozpočtových opatření. 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  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 21/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ve SO 
ORP Moravský Krumlov pro rok 2020, podíl na spoluúčasti, finanční 
příspěvek ve výši celkem 22.800,-Kč a pověřuje starosty obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2019 a výsledek hospodaření ve výši -301 072,66 Kč z hlavní činnosti 
a 5 916,00 Kč z hospodářské činnosti a rozdíl částky -295 156,66 Kč pokryje 
zřizovatel ze svého rozpočtu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2019 
 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice - 

ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2019 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a 

Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2019 

 

 

Návrh usnesení č. 21/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2046/1 a p.č. 2084/2, 
zapsané 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: 1030056327/001, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 3066 a p.č. 3363, zapsané 
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: 1030056410/001, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/11 – Zastupitelstvo obce Vedrovice schvaluje uzavření 
Dodatku č.1 smlouvy o přijetí bezúročné zápůjčky od paní Vladimíry Žďárské, 
nar. 14. 8. 1971, bytem Vedrovice 107, a pověřuje starostu obce podpisem 
dodatku ke smlouvě. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

Návrh usnesení č. 21/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 44.700 Kč na realizaci projektu 
„Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK065938/20/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 21/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Péče o 
stromy v alejích - Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK066165/20/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 58.000 Kč na realizaci projektu „PD - 
Revitalizace koupaliště Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK065884/20/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 21/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 227.000 Kč na realizaci projektu 
„Obnova nákladního výtahu v MŠ Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, a pověřuje starosty obec 
k podpisu smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcele 2338/1 v k.ú. Vedrovice, 
uzavřené dne 19. 07. 2019 s panem Ing. Jiřím Procházkou, Sídliště 343, 672 01 
Mor. Krumlov a paní Kateřinou Novotnou, Vedrovice 236. Finanční příspěvek 
ve výši 50.000,-Kč, splatnost 30.09.2020 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 21/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcele 152/2  v k.ú. Zábrdovice u 
Vedrovic, uzavřené dne 25. 05. 2017 s panem Markem Bognerem, Petrovice 
147, 672 01 Mor. Krumlov a paní Šárkou Lampovou, Dolní Sytová 95, 513 01 
Háje nad Jizerou. Finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč, splatnost 31.12.2020 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Spolku přátel tradic a vína 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. 21/19 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná ve dnech 
15.-16.2020 panem Lukášem Hladíkem, Vedrovice č.p. 12. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 
                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 21/20 – Zastupitelstvo obce podporuje realizaci projektu 
„Polní cesta C8“ a pověřuje starosty obce k dalšímu jednání s SPÚ ČR za 
účelem zajištění financí. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 01. 07. 2020 


