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Usnesení č. 3 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. února 2023 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Bc. Hana Kolegarová 
Ověřovatelé:  Kolegar Michal, Mičánek Pavel 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert, Kolegar Michal, 
                     Mičánek Pavel, Lišková Tamara, Nováková Helena, Rozmahel Michal,  
                     Slaný Pavel 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2022 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2023 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2023 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 3/1 – 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 Roční výkaz o knihovně za rok 2022, 

seznam akcí knihovny za rok 2022 a Výroční zprávu o provozu MIC 

Vedrovice za rok 2022 
 
 

Návrh usnesení č. 3/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2022 a bere na vědomí splnění všech usnesení přijatých na 
zasedání ZO Vedrovice dne 19.12.2022. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/3 – Zastupitelstvo obce, nesouhlasí s pořízením změny 
ÚP Vedrovice a jako příslušný orgán dle znění § 6, odst. 5, písm. a), zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), zamítá pořízení změny ÚP Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
části pozemku p.č. 302/36, v k.ú. Vedrovice. 
 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 3/5 – 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. 3/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram realizace 
infrastruktury pro RD na p.č. 31/2, k.ú. Vedrovice, takto: připojení na 
splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 30.06.2024, připojení na vodovod do 
30.06.2024. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 56.000,-Kč, splatnost 
tři měsíce od instalace DČJ, nejpozději však do 31.12.2024. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1376/1, 2073/1, 2101, 
2114, 2115, 2116, 2118, 2119, 2143, 2172, v k.ú. Vedrovice, a p.č. 857/18, 
857/5, 980/3, 981/6 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic, zapsané na LV č. 10001 pro 
obec Vedrovice s firmou EG.D a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
60200 Brno, vedenou pod označením: ZN-001040001104/001-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. 3/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1375/5, 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-001040022256/002-SERG, 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. 3/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k SoD na 
realizaci projektu „Zdroj pitné vody pro obec Vedrovice, HV-3 – 
Hydrogeologický průzkum“, která byla uzavřena dne 29.08.2022 s firmou HS 
geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČ 26917785 a pověřuje starostu obce 
k podpisu Dodatku č.1 k SoD. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 3/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od firmy 
Českomoravský štěrk a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 00 Mokrá-Horákov, IČ 
25502247, ve výši 597.335,-Kč, dle návrhu darovací smlouvy a pověřuje 
starosty obce k podpisu darovací smlouvy č. SML23020620067 na dodávku 
kameniva. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 
dotaci na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací, na 
projekt „Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 3/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr a 
podání žádosti o dotaci na MF ČR v roce 2023 v rámci podprogramu 
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství v působnosti obcí, na projekt „Stavební úpravy MŠ 
Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 3/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rámec 
MAP – seznam investičních priorit MŠ a ZŠ Vedrovice, s doplněním projektu 
„Stavební úpravy MŠ Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí informace k podaným žádostem o dotaci 

z rozpočtu JmK 

 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
                          Datum: 02. 03. 2023 


