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Usnesení č. 25 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 16. prosince 2020 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Ing. Palásková Věra 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel, 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal  
                                                                                                                                               
Omluveni:    Žďárský Václav 

 

 
ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2020 
 
 

Návrh usnesení č. 25/1 – 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 0,- 
Kč, člen výboru 0,- Kč. Odměna nebude poskytována od 01.01.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/2 – 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 stavebních strojů s panem Richardem Janderkou, starostou 
obce, pro rok 2021. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlas 

 

                      Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Půjčovné a pronájem 
drobných potřeb a služeb obce Vedrovice dle předloženého návrhu, s platností 
od 01.01.2021. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

                      Usnesení bylo schváleno. 
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Návrh usnesení č. 25/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace 
obce za rok 2020. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

            
Návrh usnesení č. 25/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 
2021. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 12.676.000,- Kč, 
výdaje celkem 11.907.300,- Kč a financování celkem -768.700,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled na 
období 2022-2024. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č.25/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje bližší podmínky nájmu 
nebytových prostor v přízemí a v suterénu budovy Kulturního domu (parcela 
č. St 180, v k.ú. Vedrovice), s platností od 01.01.2021.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č.25/8 – Zastupitelstvo obce ukončuje dohodou k 31.12.2020 
smlouvu na pronájem nebytových prostor v přízemí a v suterénu budovy 
Kulturního domu (parcela č. St 180, v k.ú. Vedrovice), která byla uzavřena dne 
05.09.2012 s paní Věrou Nedomovou, Bohutice 17, 671 76 Olbramovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č.25/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových 
prostor v přízemí a v suterénu budovy Kulturního domu (parcela č. St 180, 
v k.ú. Vedrovice) dle bližších podmínek nájmu paní Věře Nedomové, 
Bohutice 17, 671 76 Olbramovice, od 01.01.2021, na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou tři měsíce,  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, dle stanovených 
podmínek, panu Radku Buršíkovi, Vedrovice č.p. 350, 671 75. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/11 – 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. 4/2020, o místních poplatcích.  
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 25/12 – Zastupitelstvo obce stanovuje slevy pro rok 2021 
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  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 25/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (křovinořez Husqvarna 545RX s dalším 
příslušenstvím v celkové hodnotě 19.062,- Kč) na obec Vedrovice, z majetku 
DSO Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo na projekt „Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice“, uzavřenou 
s firmou OSP, spol. s.r.o., se sídlem Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, 
IČ 44026421, a pověřuje starosty obce k podpisu dodatku smlouvy. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 150/5, v k.ú. Zábrdovice 
u Vedrovic, takto: Splašková kanalizace – DČJ do 31.12.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

Návrh usnesení č. 25/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu 
pro stavbu RD na parcele p.č. 150/5, v k.ú. Zábrdovice. 
 
 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 25/17 – 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 „Rekonstrukce dětského hřiště na návsi“.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 25/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci 
Rodičovskému sdružení při MŠ Vedrovice, z.s. ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 23. 12. 2020 


