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Usnesení č. 4 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 29. ledna 2019 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Zapisovatel:   Anna Snášelová 
Ověřovatelé:  Mičánek Pavel, Rozmahel Michal 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Mičánek Pavel, 
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, 
                     Žďárský Václav (příchod v 18:04 hodin) 
                                                                                                                         
Omluveni:    Zelníček Zdeněk 
 
  

 
Návrh usnesení č. 4/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2018 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 4/2 – Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem majetku, 
pozemek p.č. 1496/2 (65 m2) a p.č. 1496/3 (57 m2), ležící v katastrálním území 
Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 492, celková výměra 
122 m2, jak byly odděleny geometrickým plánem vyhotovitele firma ZK-Brno 
s.r.o., číslo plánu 355-3006/2018, na obec Vedrovice z majetku 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno a 
pověřuje starosty obce k podání žádosti o převod.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
 

Návrh usnesení č. 4/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu 
provést stavbu pro projekty „Chodník podél silnice III/3964 – k. ú. Zábrdovice 
u Vedrovic“ a „Chodník podél silnice III/3964 – k. ú. Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí seznam projektů, na které budou podány 
žádosti o dotace z MMR pro rok 2019  
 
Návrh usnesení č. 4/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 
na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací, na projekt 
„Úprava MK a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora“.  
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 1 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 

Návrh usnesení č. 4/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 
na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na projekt 
„Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 

Návrh usnesení č. 4/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 
na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul 117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, na 
projekt „Obnova sakrálních staveb na hřbitově v obci Vedrovice“.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 4/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 
na MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro 
dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a 
pasivního odpočinku, na projekt „Aktivní zóna Písníky“.  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí seznam projektů, na které budou podány 
žádosti o dotace z rozpočtu JmK pro rok 2019. 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí seznam projektů, na které byly schváleny 
poskytovateli dotací a které by mohly být podány v žádostech o dotace 
z rozpočtu OSTATNÍCH poskytovatelů dotací pro rok 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 05. 02. 2019 


