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Usnesení 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 28. listopadu 2014 přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, 
                      Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav  
                     
 

Návrh usnesení č. 3/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 9/2014 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje provádění 
Rozpočtových opatření starostou obce, mimo investiční výdaje. A to pouze 
v měsíci, kdy se ZO nesejde. O provedeném Rozpočtovém opatření bude ZO 
seznámeno na nejbližším zasedání ZO.  
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí plán inventarizace obce za rok 2014 

 

Návrh usnesení č. 3/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád ZO 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemku p. č. St. 98/2, p.č. St 98/3, p.č. 1013 a p.č. 23/29, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investiční 
finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu pro vodní 
hospodářství JMK ve formě dotace pro obec Vedrovice ve výši 2.611.000,-Kč 
na realizaci projektu „Inovace vodovodu, II. etapa“. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové 
neinvestiční finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec 
Vedrovice ve výši 2 800,- Kč na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH 
obce na rok 2014“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu JmK, č. 027937/14/OKH. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemcích p.č. 2046 a 2058 zapsané na LV č. 10001 v 
katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod 
označením ZN-014330021538/001 v plném znění. 
 
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 s firmou E.ON na projekt „Vedrovice-lok. 
RD: VN, TS, NN“  na pozemku p.č. 2021, 2046, 2047, 2048 a p.č. 2058; 
zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s 
firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, vedenou pod označením 1030012603/001  v plném znění.. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                            Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 3/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON na projekt „Vedrovice-lok. 
RD: VN, TS, NN“  na pozemku p.č. 58/6, 59/3, 59/4, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 
160/3, 160/4 a p.č. 160/5; zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území 
Zábrdovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod označením 
1030012603/002  v plném znění.. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                            Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 3/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení 
práce – zimní údržba místních komunikací, Palásek Vladimír, zemědělská 
výroba, pro sezonu 2014/2015. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                            Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 3/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek pro Výběrové řízení na Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru na 
projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice“ ve složení: Richard Janderka, 
Ing. Věra Palásková, Bc. Petr Záviška. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za 1 m3 lipového 
dřeva na 600,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Starosta obce                                                                 Místostarosta obce 
                           
Datum: 


