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Usnesení č. 29 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

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

 
Návrh usnesení č. 29/1 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, s výhradou a přijímá 
nápravná opatření. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlas  (Michal Rozmahel) 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 29/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 
Vedrovice k 31. 12. 2020. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlas  (Michal Rozmahel) 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 

 

 

Návrh usnesení č. 29/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2021 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 29/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2020 a výsledek hospodaření ve výši -163 466,84 Kč z hlavní činnosti 
a 1 702,- Kč z hospodářské činnosti a rozdíl částky -161 764,84 Kč pokryje 
zřizovatel ze svého rozpočtu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemek p.č. 3182, zapsaný 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-014330059820/001-GPM, v plném znění a pověřuje starosty obce k jejímu 
podpisu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemek p.č. 2284, zapsaný 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-014330060159/001-GPM, v plném znění a pověřuje starosty obce k jejímu 
podpisu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemek p.č. 302/16, zapsaný 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-014330055773/002-GPM, v plném znění a pověřuje starosty obce k jejímu 
podpisu. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 



3 
 

Návrh usnesení č. 29/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 42.850 Kč na realizaci projektu 
„Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK071115/21/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 29/9 – 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. 
JMK071297/21/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu „Studie 
- Revitalizace potoka v obci Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK071380/21/ORR 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 83.000 Kč na realizaci projektu 
„Oprava chodníku před ZŠ Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK070777/21/ORR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 29/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu 
„Pořízení věcných prostředků požární ochrany v roce 2021 - JSDH“, za 
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje, evidované pod č. JMK071555/21/ORR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 29/13 – Zastupitelstvo obce vyjadřuje plnou podporu stavbě 
Domova pro seniory ve městě Miroslav. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 29/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na 
provoz neregistrované služby „Charitní záchranná sít“, Diecézní charitě Brno, 
Oblastní charitě Znojmo, Horní Česká 1, 669 02 Znojmo, ve výši 5.000, - Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 21. 06. 2021 
 
 
Pozn.: Pokud je u hlasování uvedeno jméno, pak je to na základě žádosti hlasujícího. 


