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Usnesení č. 27 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 23. dubna 2021 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Ing. Kočár Robert, Kolegar Michal 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:      
 

 

 
Návrh usnesení č. 27/1 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy 
finančního výboru a schvaluje návrh podat min. podnět na přestupkovou 
komisi dle ustanovení §7 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/2 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, pana Václava Žďárského z funkce člena 
Finančního výboru ZO Vedrovice, ke dni 23. 04. 2021. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/3 – Zastupitelstvo obce volí paní Tamaru Liškovou 
členkou Finančního výboru ZO Vedrovice, s platností od 24. 04. 2021. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 27/4 – Zastupitelstvo obce odvolává, na základě vzdání se 
mandátu člena Zastupitelstva, pana Václava Žďárského z funkce člena Výboru 
pro ÚP a ŽP, ke dni 23. 04. 2021. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/5 – Zastupitelstvo obce volí pana Michala Kolegara za 
předsedu Výboru pro ÚP a ŽP, ke dni 24. 04. 2021. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/6 – Zastupitelstvo obce volí paní Tamaru Liškovou za 
člena Výboru pro ÚP a ŽP, s platností od 24. 04. 2021. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

 

Návrh usnesení č. 27/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knih Místní 
knihovny Vedrovice dle předloženého seznamu. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 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 2020. 
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Návrh usnesení č. 27/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku části 
pozemku p.č. 62/6 (celková výměra 210 m2) o velikosti 0,7 m2 (rozměr 
0,68x1,02 m), firmě Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 
Praha 9, za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu 
sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb. Výpůjčka je 
zřizovaná bezúplatně, od 24.04. 2021, na dobu neurčitou. Starosty obce 
pověřuje podpisem Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho 
provozování. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 27/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí směnné smlouvě, vztahující se k pozemku p.č. 3183, zapsaný na LV č. 
10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice, vlastník obec 
Vedrovice a k části pozemku p.č. 3184, zapsaný na LV č. 643, v k.ú. 
Vedrovice, vlastník Jiří Becha, bytem Jamolice č.p. 105, 672 01, v plném znění 
a pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 27/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, vztahující se k pozemku p.č. 
3184, zapsaný na LV č. 643, v k.ú. Vedrovice, vlastník Jiří Becha, bytem 
Jamolice č.p. 105, 672 01, v plném znění a pověřuje starosty obce k jejímu 
podpisu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 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. 27/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2283, p.č. 2284 a p.č. 
2339, zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec 
Vedrovice s firmou EG.D a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 
Brno, vedenou pod označením: ZN-001030064793/001-DURP, v plném znění 
a pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 27/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 839/18, zapsané na LV č. 
10001 v katastrálním území Zábrdovice pro obec Vedrovice s firmou EG.D. 
a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, vedenou pod 
označením: ZN-001030065183/001-DURP, v plném znění a pověřuje starosty 
obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu a 
smlouvu o příspěvku na infrastrukturu mezi stavebníkem a vlastníkem 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 13, k.ú. Zábrdovice, 
takto: připojení na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.08.2021, 
připojení na vodovod do 31.08.2021. Výše příspěvku stavebníka na 
infrastrukturu 50.000,-Kč, splatnost do 30.11.2021. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 



5 
 

 

Návrh usnesení č. 27/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro dům č.p. 121, na parcele p.č. 42/2, k.ú. Vedrovice, 
takto: připojení na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 30.06.2021, 
připojení na vodovod do 30.06.2021. Výše příspěvku stavebníka na 
infrastrukturu 50.000,-Kč, splatnost do 31.08.2021. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 27/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2108 a 2109/1, k.ú. Vedrovice, takto: 
připojení na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.10.2022, připojení na 
vodovod do 31.10.2022, podkladní vrstvy komunikace a VO do 31.12.2026. 
Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost do 
31.12.2022. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 27/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2125/3, k.ú. Vedrovice, takto: připojení 
na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.10.2022, připojení na vodovod 
do 31.10.2022, podkladní vrstvy komunikace a VO do 31.12.2026. Výše 
příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost do 31.12.2022. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o provozu Muzea a informačního 

centra Vedrovice a knihovny Vedrovice. 
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Návrh usnesení č. 27/18 – 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 2021. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 
                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 29. 04. 2021 


