
1 

 

Usnesení č. 35 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. listopadu 2021 v sále KD  
 

 

Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 

Ověřovatelé:  Lišková Tamara, Nováková Helena 

 

Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert, 

                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Mičánek Pavel, Nováková Helena, 

                     Rozmahel Michal 

                                                                                                                             

Omluveni:     

 

 

 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2021 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO 

„Moravskokrumlovsko“ za rok 2020 
 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice 

– ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2020 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a 

Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 35/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.34/3, ze dne 

19.10.2021. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Návrh usnesení č. 35/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2265, 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: 

č. ZN-001030068617/001-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. 35/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1372/1, 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: 

č. ZN-001040020233/002-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. 35/4 – 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: 

č. ZN-001040020756/001-SERG, v plném znění a pověřuje starosty obce k 

jejímu podpisu. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 35/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek p.č. 1372/2, zapsaný na LV č. 10001 

v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou CETIN a.s., se 

sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vedenou pod 

označením SAP: 16010-062030, v plném znění a pověřuje starosty obce k 

jejímu podpisu. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 35/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 

realizace infrastruktury pro dům Vedrovice č.p. 82, takto: připojení na 

splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 30.04.2022. Výše příspěvku 

stavebníka na infrastrukturu 50.000,-Kč, splatnost do 31.07.2022. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 35/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 

realizace infrastruktury pro RD na p p.č. 40/5, k.ú. Zábrdovice, takto: připojení 

na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.12.2022, připojení na vodovod 

do 31.12.2022. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 50.000,-Kč, 

splatnost do 31.03.2023. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

Návrh usnesení č. 35/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 

realizace infrastruktury pro nemovitost na p.č. St. 221, k.ú. Vedrovice, takto: 

připojení na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.12.2022, připojení na 

vodovod do 31.12.2022. Výše příspěvku stavebníka na infrastrukturu 50.000,-

Kč, splatnost do 31.03.2023. 

 

Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 35/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Strategii rozvoje obce 

Vedrovice na roky 2022-2030. 

 

Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 35/10 – 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 

 

 

 

 

 

 

             …………………………….                                          ……………………………. 

                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 

 

 

                          Datum: 06. 12. 2021 

 

 


