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Usnesení č. 3 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 19. prosince 2018 v sále KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Anna Snášelová 
Ověřovatelé:  Zelníček Zdeněk, Žďárský Václav 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel, 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Zelníček Zdeněk, 
                     Žďárský Václav 
  
Omluveni:     
 
  

 

Návrh usnesení č. 3/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2018 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 3/2 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 335,-Kč měsíčně, s platností od 01. 01. 2019.  
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 3 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí plán inventarizace obce za rok 2018 
 
 

Návrh usnesení č. 3/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 
2019, se změnami. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 
13.484.300,- Kč, výdaje celkem 13.025.300,- Kč a financování celkem -
459.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

 



2 
 

Návrh usnesení č. 3/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled 
rozpočtu na roky 2020-2022 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů školské 
rady při MŠ a ZŠ Vedrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci, ve výši 
šest.  
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 3/6 – Zastupitelstvo obce jmenuje zástupce zřizovatele ve 
školské radě při MŠ a ZŠ Vedrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci: 
paní Helenu Novákovou a paní Anetu Janderkovou. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 3/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 30/18, část o výměře 340 m2, panu Stanislavu Babickému, 
Vedrovice č.p. 15, za cenu 102,- Kč na rok, od 1.1. 2019.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 3/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2377 (399 m2), p.č. 2820 (420 m2), p.č. 3136 (1446 m2), v k.ú. 
Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, 
panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 252. Celkem 2265 m2, za 906,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 2729 (1704 m2), v k.ú. Vedrovice, který je ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 252. 
Celkem 1704 m2, za 682,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování 
pozemku p.č. 2719 (2001 m2), p.č. 2706 (2607 m2), p.č. 2730 (2331 m2), v k.ú. 
Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, 
panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 252. Celkem 6939 m2, za 2776,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2051 (1290 m2), p.č. 2762 (2596 m2) p.č. 2729 (4384 m2)  a 
celých pozemků p.č. 2642 (2219 m2) a p.č. 2720 (6768 m2), v k.ú. Vedrovice, 
které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu 
Václavu Žďárskému, Vedrovice 107. Celkem 17257 m2, za 6903,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemku p.č. 2021 (496 m2), p.č. 2335 (787 m2), p.č. 2351  (1669 m2), p.č. 
3182 (1235 m2), p.č. 3280 (384 m2) a p.č. 3281(800 m2), v k.ú. Vedrovice, 
které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu 
Václavu Žďárskému, Vedrovice 107. Celkem 5371 m2, za 2148,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování 
pozemku p.č. 2371 (12454 m2), p.č. 3082 (2067 m2) a p.č. 3084 (103 m2), v 
k.ú. Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-
Kč/ha/rok, panu Tomáši Záviškovi, Vedrovice 6. Celkem 14624 m2, za 5850,-
Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část 
pozemku p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/15 – 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. 3/2018, o místních poplatcích. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/16 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 17 odst. 2 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 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.4/2018 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (party-stan 3x6 m v hodnotě 15.616,- Kč) na 
obec Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu movitých věcí z majetku obce (soubor věcí v hodnotě 
59.528,37 Kč, specifikovaných v příloze č. 1) a souhlasí s převodem na 
Mateřskou školu a Základní školu Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková 
organizace, z majetku města Moravský Krumlov. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí 
dotace na projekt „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice – alej – IP6“ (reg.č. 
18/001/19210/564/225/003184) a souhlasí s podmínkami. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce 
Vedrovice do projektu Zdravý kraj a určuje osobu odpovědnou za realizaci 
projektu v obci Vedrovice, starostu obce, pana Richarda Janderky.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje vstup Obce Vedrovice 
do zapsaného spolku „ZnojmoRegion, z. s.“, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za 
užívání sálu v KD, dvora Muzea a přednáškové místnosti Muzea pro rok 2019 
všem spolkům, které mají svoje sídlo v obci Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 25. 12. 2018 


