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Usnesení č. 38 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 8. dubna 2022 v sále KD  
 
 
Zapisovatel:   Nikola Škarková 
Ověřovatelé:  Kolegar Michal, Lišková Tamara 
 
Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard, Ing. Kočár Robert,  
                     Mičánek Pavel, Kolegar Michal, Lišková Tamara, Nováková Helena, 
                     Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni:     

 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 
 
 
Návrh usnesení č. 38/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení knih Místní 
knihovny Vedrovice dle předloženého seznamu. 
  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 38/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje ceník služeb MIC 
Vedrovice platný od 1. června 2022. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečnou zprávu včetně Vyúčtování 
finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních 
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2021. 
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Návrh usnesení č. 38/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO, ze dne 05.04.2022, a bere na vědomí doporučení MV ČR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 38/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na pozemky p.č. 3066 a p.č. 3363, 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-014330061737/001-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. 38/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na p.č. 2135, k.ú. Vedrovice, takto: připojení 
na splaškovou kanalizaci a instalace DČJ do 31.10.2022, připojení na vodovod 
do 31.10.2022, podkladní vrstvy komunikace a VO do 31.12.2026. Výše 
příspěvku stavebníka na infrastrukturu 80.000,-Kč, splatnost do 31.12.2022. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z výběru dodavatele, veřejná zakázka 
„Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - SO.303 Vodovod - II. 
etapa“, zpracovaný hodnotící komisí. 
 
Návrh usnesení č. 38/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - 
SO.303 Vodovod - II. etapa“, PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, Hrotovice 
675 55, IČ 02816342 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  9 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 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z výběru dodavatele, veřejná zakázka 
„Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice“, zpracovaný hodnotící komisí. 
 
 
Návrh usnesení č. 38/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice“, 
VALDA stav, s.r.o., Tulešice 4, 671 73, IČ 29291054 a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
 

Návrh usnesení č. 38/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 232.500,-
Kč na úhradu úroků z úvěru. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 38/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 541.314,-
Kč na realizaci projektu „Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - 
SO.302 Tlaková kanalizace - II. etapa“. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 38/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 52.021,-
Kč na realizaci čerpací technologie Ševčík Jiří, RD na pozemku p.č. 150/5, v 
k.ú. Zábrdovice, DČJ Žákovský Vladimír, Vedrovice č.p. 82, DČJ Herout Petr, 
RD na pozemku p.č. 2108, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 38/11 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé akci, která bude pořádaná 30.04.2022 
paní Irenou Fialovou, Vedrovice 137. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 13. 04. 2022 
 
 


