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Usnesení č. 32 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 23. září 2021 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Lišková Tamara, Mičánek Pavel 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Kolegar Michal 
                     Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:    Ing. Kočár Robert 

 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2021 

 

 

Návrh usnesení č. 32/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2021 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení č. 32/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ve SO 
ORP Moravský Krumlov pro rok 2021, podíl na spoluúčasti, finanční 
příspěvek ve výši celkem 25.000,-Kč a pověřuje starosty obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 32/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
816,- Kč pro organizaci Nadace Partnerství, IČ: 457 73 521, se sídlem: Údolní 
33 I 602 00 Brno, na úhradu části nákladů oprav značení Moravských 
vinařských stezek v katastru obce Vedrovice, který odpovídá výši 40 % z 
celkových nákladů. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

             
Návrh usnesení č. 32/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková 
organizace, s účinností k 01.12.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 32/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje převod majetku 
příspěvkové organizaci Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres 
Znojmo, dle seznamu a schvaluje Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy 
a Základní školy Vedrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace 
23.09.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 32/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů školské 
rady při MŠ a ZŠ Vedrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci, ve výši 
šest.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 32/7 – 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 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 



3 
 

 
 

Návrh usnesení č. 32/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
302/43, v k.ú. Vedrovice, o výměře 307 m2, ležící v katastrálním území 
Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10001, za cenu 100,- 
Kč/m2, Petrovi a Věře Janíčkovým, oba bytem Postřelmůvek č.p. 17, 789 01. 
Celkem tedy za cenu 30.700,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 32/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 
KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 
podmínek, paní Marii Kozlové, Vedrovice 26, a to od 1. 10. 2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání komise pro hodnocení 
nabídek, veřejná zakázka „Výsadba stromů v obci Vedrovice“, zpracovaný 
hodnotící komisí. 
 
Návrh usnesení č. 32/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Výsadba stromů v obci Vedrovice“, AGRO Brno-

Tuřany, a.s., Kaštanová 123, Brno, IČ 29365619 a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 32/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 723.000,-
Kč na realizaci projektu „Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - 
SO.302 Tlaková kanalizace - I. etapa“. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 32/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemky p.č. 2084/2 a 2046/1, 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-014330061735/001-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. 32/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního 
příspěvku Nadace ČEZ ve výši 140.000,- Kč na realizaci projektu „Realizace 
prvků ÚSES - Alej IP5“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku, evidované pod č. JHM STR21/48097. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 32/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 
k Plánovací smlouvě ze dne 04.10.2019, RD na parcelách na p.č. 2111 a p.č. 
2112, v k.ú. Vedrovice. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-
Kč, splatnost do 31.12.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 32/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 
k Plánovací smlouvě ze dne 04.10.2019, RD na parcele na p.č. 2138/2, v k.ú. 
Vedrovice. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost 
do 31.12.2021. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 32/16 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí materiály 
k Euroregionu Pomoraví a schvaluje členství obce Vedrovice v přeshraničním 
zájmovém sdružení Euroregion Pomoraví. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 32/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o 
účasti na auditu familyfriendlycommunity mezi Jihomoravským krajem a obcí 
Vedrovice, jejíž návrh je přílohou zápisu a paní Helenu Novákovou nominuje 
jako pověřenou osobu odpovědnou za audit familyfriendlycommunity v obci 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 27. 09. 2021 
 
 


