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Usnesení č. 26 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 15. ledna 2021 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Buršík Ondřej, Nováková Helena 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Kolegar Michal, Nováková Helena, Rozmahel Michal, Žďárský Václav  
                                                                                                                                               
Omluveni:     Mičánek Pavel  

 

 
Návrh usnesení č. 26/1 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, paní Ing. Věru Paláskovou z funkce člena 
Finančního výboru ZO Vedrovice, ke dni 15. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/2 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, paní Ing. Věru Paláskovou z funkce člena 
Výboru pro legislativu a výběrová řízení, ke dni 15. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/3 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, paní Ing. Věru Paláskovou z funkce člena 
Výboru pro ÚP a ŽP, ke dni 15. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/4 – Zastupitelstvo obce volí pana Ing. Roberta Kočára za 
předsedu Finančního výboru ZO Vedrovice, s platností od 16. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 26/5 – Zastupitelstvo obce volí pana Ing. Roberta Kočára za 
předsedu Výboru pro legislativu a výběrová řízení, s platností od 16. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 26/7 – Zastupitelstvo obce volí pana Ing. Roberta Kočára za 
člena Výboru pro ÚP a ŽP, s platností od 16. 01. 2021. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2020 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/9 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 25/1 ze dne 
16. 12. 2020 k 31. 01. 2021 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 26/10 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje svým neuvolněným členům za 
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva 
měsíční odměnu v následujících částkách: předseda výboru 0,- Kč, člen výboru 
0,- Kč, a to s účinností od 01. 02. 2021. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 26/11 – 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. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.  
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 26/12 – 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 
obecní systém odpadového hospodářství, stanoveného v OZV č.1/2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 26/13 – Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas k provedení 
stavebního záměru (stavby) „Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice a Jezeřany“, 
v částech ležících na pozemcích p.č. 2706, p.č. 2720, p.č. 2730 a p.č. 2762, 
v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 18. 01. 2021 


