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Usnesení č. 43 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 22. září 2022 v sále KD  
 

 

Zapisovatel:   Bc. Hana Kolegarová 

Ověřovatelé:  Lišková Tamara, Nováková Helena 

 

Přítomni:      Becha Petr, Buršík Ondřej, Janderka Richard,  

                     Kolegar Michal, Lišková Tamara, Nováková Helena, 

                     Rozmahel Michal 

                                                                                                                             

Omluveni:    Ing. Kočár Robert, Mičánek Pavel 

 

 

Návrh usnesení č. 43/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje investiční příspěvek 

pro DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ ve výši 177.680,-

Kč na realizaci přípojek k RD. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2022 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2022 

 

Návrh usnesení č. 43/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 

č. 13/2022 

  

Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření 

obce, ze dne 30.08.2022. 

 

Návrh usnesení č. 43/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 

KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 

podmínek, paní Marii Kozlové, Vedrovice 26, a to od 1. 10. 2022. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 43/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3230, zapsaný na LV č. 

10001 v katastrálním území Vedrovice, s firmou EG.D a.s., se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, vedenou pod označením: ZN-

001030074111/001-SERG, 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. 43/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 

věcného břemene na pozemek p.č. 3282, zapsaný na LV č. 10001 v 

katastrálním území Vedrovice, s firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vedenou pod označením: 9900104580_1/VB, 

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. 43/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 750.000,- Kč na realizaci akce „Stavba 

chodníků podél silnice III/3964 a její odvodnění“, za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, a pověřuje 

starosty obce k jejímu podpisu. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k SoD 

„Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Zábrdovice a Vedrovice“, uzavřenou 

s firmou Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., Vémyslice 241, 671 

42, IČ 02816342, a pověřuje starosty obce k jeho podpisu. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 43/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o koordinaci 

stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí a částečnou novostavbou 

komunikace pro pěší podél průtahu obcí – silnice III/3964 (Zábrdovice – 

Vedrovice – Kubšice) s firmou Blue One s. r.o., sídlem: Náměstí 

T.G.Masaryka 35, Moravský Krumlov, 672 01, IČ: 02145880, a pověřuje 

starosty obce k jejímu podpisu. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

            

 

Návrh usnesení č. 43/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí 

dotace na projekt „Dětské kroje Vedrovice“ (reg.č. 

22/005/19210/564/225/001082), souhlasí se stanovenými podmínkami a 

pověřuje starosty obce k jejímu podpisu. 

  

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Pasportu 

místních komunikací v obci Vedrovice. 

 

Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

    Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/11 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 41/10, ze 

dne 28.06.2022. 

 

Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

              Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

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

                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 

 

                          Datum: 29. 09. 2022 


