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Usnesení č. 40 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 2. června 2022 v sále KD  
 
 
Zapisovatel: Bc. Hana Kolegarová 
Ověřovatelé: Lišková Tamara, Nováková Helena 
 
Přítomni: Becha Petr, Buršík Ondřej (příchod 19:10 hod.), Janderka Richard, 
                        Kolegar Michal, Lišková Tamara, Nováková Helena, 
                        Rozmahel Michal 
                                                                                                                             
Omluveni: Mičánek Pavel, Ing. Kočár Robert 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022 

 
Návrh usnesení č. 40/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2022 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 40/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 
pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 92.890,-
Kč na realizaci přípojek k RD. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 40/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně 
pozemků parc. č. 36/2 a parc. č. st. 61, jehož součástí je stavba – budova bez č. 
p./č. ev.: zemědělská stavba, oba v k. ú. Zábrdovice u Vedrovic, které jsou ve 
vlastnictví obce Vedrovice, list vlastnictví 10001. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 40/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.č. 30/3, v k.ú. Zábrdovice, nad sklepy u domu č.p. 76, díl „30/44“, 
o výměře 114 m2, ležící v katastrálním území Zábrdovice, obec Vedrovice, 
zapsaný v listu vlastnictví 10001. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 40/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr s prodejem části 
pozemku p.č. 2073/1, v k.ú. Vedrovice pro umístění energetického zařízení 
(kioskové trafostanice). 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 40/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 30/1, zapsaný 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-001030073689/001-DURP, v plném znění a pověřuje starosty 
obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 40/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2359, 2360, 2377, 
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-001030074055/001-ZMES, v plném znění a 
pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 40/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 33.790 Kč na realizaci projektu 
„Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK075919/22/ORR 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 40/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu „Péče o 
stromy v alejích - Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK076165/22/ORR 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 40/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 60.000 Kč na realizaci projektu 
„Adaptační strategie na změnu klimatu obce Vedrovice“, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod 
č. JMK076015/22/ORR 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 40/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 217.000 Kč na realizaci projektu 
„Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
JMK076548/22/ORR. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 40/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu 
„Vybavení pro Místní knihovnu Vedrovice 2022“, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod 
č. JMK076872/22/ORR. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 40/13 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč pro příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola a Základní škola Vedrovice, okres Znojmo, 
příspěvková organizace, na realizaci projektu „Přírodní učebna a školní 
zahrada“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, evidované pod č. JMK075864/22/ORR. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 40/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na na p.č. 2105 a p.č. 2106/1, 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 31.12.2023. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z výběru dodavatele, veřejná zakázka 
„Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice“, zpracovaný hodnotící 
komisí. 
 
Návrh usnesení č. 40/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice“, 
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Zápis z výběru dodavatele, veřejná zakázka 
„Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, v k.ú. Zábrdovice – 1. etapa“, 
zpracovaný hodnotící komisí. 
 
Návrh usnesení č. 40/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, v k.ú. 
Zábrdovice – 1. etapa“, Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., 

Vémyslice 241, 671 42, IČ 02816342 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 40/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci auditu 
familyfriendlycommunity vybrané projekty pro realizaci v obci Vedrovice dle 
předloženého plánu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 
 
 
             …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
 
 
                          Datum: 09. 06. 2022 
 
 


