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Usnesení č. 31 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 29. července 2021 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Ing. Kočár Robert, Kolegar Michal 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena,  
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:     

 

 

 

 

Návrh usnesení č. 31/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
30/26, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 23 m2, panu Janu Janíčkovi, Vedrovice č.p. 
58, za cenu 350,-Kč za m2, celkem tedy za 8.050,-Kč. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 31/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků p.č. 
2218 (614 m2), p.č. 2220 (268 m2)  = celkem 882 m2 (orná půda) a p.č. 2219 
(42 m2 – vodní plocha), celková výměra 924 m2, všechny v k.ú. Vedrovice, 
ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsané v listu 
vlastnictví 10 001, s firmou AGROSPOL, spol. s r.o., Jezeřany-Maršovice č. p. 
302, 67175 Jezeřany-Maršovice, za pozemky p.č. 2179 (249 m2), p.č. 2181 
(597 m2)  = celkem 846 m2 (ostatní plocha) a p.č. 2180 (46 m2 – vodní plocha), 
celková výměra 892 m2, všechny v k.ú. Vedrovice, ležící v katastrálním území 
Vedrovice, obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 747. 
 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 31/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemky p.č. 2073/1, p.č. 2101, p.č. 2114 a p.č. 2116, 
zapsané 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-014330060457/001-GPM, 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. 31/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemky p p.č. 2172 a p.č. 2144, zapsané 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-014330056817/002-GPM, 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. 31/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu 
„Kulturní areál Písníky – projektová dokumentace“, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod 
č. JMK071818/21/OKH 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 31/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2035, k.ú. Vedrovice, takto: připojení 
na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 30.06.2022, připojení na vodovod 
do 30.06.2022. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, 
splatnost do 30.09.2022. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 31/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy 
na dodávky energií (elektřiny a plynu) s MND a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, 
PSČ: 695 01. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 31/8 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná 
21.08.2021 slečnou Annou Rybárovou, Vedrovice č.p. 184. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 30. 07. 2021 
 
 


