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Usnesení č. 28 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 10. května 2021 v sále KD  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Lišková Tamara 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:     Kolegar Michal 

 
Návrh usnesení č. 28/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice, u domu č.p. 121, díl „1375/44“, o výměře 337 
m2, ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu 
vlastnictví 10001, celková výměra 5911 m2, jak byl oddělen geometrickým 
plánem vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 498-26/2021, za cenu 
150,- Kč/m2, z důvodu podpory podnikání v obci Vedrovice, Ondřeji Buršíkovi 
a Martině Buršíkové, oba bytem Vedrovice 343, 67175. Celkem tedy za cenu 
50 550,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 28/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2084/3, k.ú. Vedrovice, takto: připojení 
na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.10.2021, připojení na vodovod 
do 31.10.2021, podkladní vrstvy komunikace a VO do 31.12.2026. Výše 
příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost do 31.12.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 28/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2028/2, k.ú. Vedrovice, takto: připojení 
na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 30.06.2022, připojení na vodovod 
do 30.06.2022, podkladní vrstvy komunikace a VO do 31.12.2026. Výše 
příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost do 30.09.2022. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 28/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 154.000,-
Kč na PD pro realizaci prodloužení tlakové kanalizace, realizaci přípojek a 
instalaci DČJ pro rodinné domy v obci Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 28/5 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí materiály ke 
spolku NAŠE ODPADKY a schvaluje vstup obce Vedrovice do spolku NAŠE 
ODPADKY. Starosty obce pověřuje k podpisu smlouvy o poskytování služby 
MESOH a k jednání o připojení dalších obcí pro zabezpečení ekonomické 
výhodnosti členského příspěvku. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 28/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí grantu z nadace 
ČEZ ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Vybavíme společně školu“. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 28/7 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace od 
sdružení Energoregion 2020 ve výši 62.000,- Kč formou daru na zakoupení 
malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve 
výši 15.500,- Kč. 
 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 28/8 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace č.j. MK 21464/2021 OULK na akci „Technické a 
programové vybavení pro Místní knihovnu Vedrovice 2021“ a souhlasí s 
podmínkami použití dotace poskytnuté ze státního rozpočtu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 14. 05. 2021 


