
1 
 

Usnesení č. 37 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 24. února 2022 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Bc. Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Nováková Helena, Ing. Kočár Robert 
 
Přítomni:      Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:    Buršík Ondřej, Becha Petr, Mičánek Pavel 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2021 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2021. 
 
Návrh usnesení č. 37/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2021 a bere na vědomí splnění usnesení č. 36/16. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 37/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
p.č. 158/1, díl 158/5, o výměře 269 m2, části pozemku p.č. 158/2, díl 158/6, o 
výměře 209 m2, části pozemku p.č. 155/6, díl 155/6, o výměře 48 m2 a části 
pozemku p.č. 160/1, díl 160/11, o výměře 6 m2, celková směňovaná výměra 
532 m2, všechny v k.ú. Zábrdovice, ležící v katastrálním území Zábrdovice, 
obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 10 001, s paní Petrou Proseckou, 
bydlištěm Vedrovice č.p. 313, za část pozemku p.č. 158/3, díl 158/3, o výměře 
93 m2, část pozemku p.č. 159/1, díl 159/1, o výměře 297 m2, části pozemku 
p.č. 159/2, díl 159/2, o výměře 175 m2 a díl 159/5, o výměře 174 m2. Celková 
směňovaná výměra 739 m2, všechny v k.ú. Zábrdovice, ležící v katastrálním 
území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 519, jak byly 
odděleny GP č. 381-143/2021, ze dne 21.12.2021, vyhotovitele Ing. Milana 
Jelínka. Rozdíl ve směňovaných výměrách, 207 m2 ve prospěch obce 
Vedrovice, obec Vedrovice finančně vyrovná paní Patře Prosecké ve výši 650,-
Kč za m2, celkem tedy 134.550,-Kč. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č. 
3195, výměra 125 m2, ostatní plocha, v k.ú. Vedrovice, zapsaný v listu 
vlastnictví 517, za cenu 12 500,-Kč.  
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 37/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze SFŽP 
ČR ve výši 221.571,- Kč na akci: „Výsadba stromů v obci Vedrovice“, za 
podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, evidované pod 
č. 1190901690 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 37/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1375/1, 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: 
ZN-001030072045/002-DURP, v plném znění a pověřuje starosty obce k 
jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 37/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2101 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-001030070735/001-ELIS, v plném znění a pověřuje starosty 
obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 40/9 a p.č. 839/18, 
zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Zábrdovice pro obec Vedrovice s 
firmou EG.D a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, 
vedenou pod označením: ZN-001030073414/001-ELIS, v plném znění a 
pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 37/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí penále ve 
výši 50.000,-Kč realizační firmě PB SCOM s.r.o. , Radniční 28, 753 01 
Hranice, které plynulo podle čl. 12 Sankce a pokuty, z uzavřené SoD na projekt 
„Terénní úpravy pozemku p.č. 2598“. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o provozu Muzea a 

informačního centra Vedrovice a knihovny Vedrovice za rok 2021. 
 
 

Návrh usnesení č. 37/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy spolku 
Euroregion Pomoraví. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 28. 02. 2022 
 
 


