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Usnesení č. 43 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. září 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Žďárský Václav 
                                                                                    
Omluveni:    Rozmahel Michal, Bc. Záviška Petr 
  
 
 
 
 

Návrh usnesení č. 43/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2017 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/2 – Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup podílu 8/45 z 
pozemků p.č.2444 (výměra podílu 35 202 m2), p.č.2624 (výměra podílu 5 543 
m2), p.č.3319 (výměra podílu 3 289 m2), v k.ú. Vedrovice, celkem tedy 44 034 
m2. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/3 – Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup podílu 8/45 z 
pozemků p.č.4602 (výměra podílu 7 318 m2), p.č.4607 (výměra podílu 8 619 
m2), p.č.4608 (výměra podílu 2 311 m2), v k.ú. Moravský Krumlov, celkem 
tedy 18 248 m2. 
 
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 záměr o výpůjčce 
budovy fotbalových kabin na pozemku p.č. St 187, a fotbalového hřiště na 
pozemku p.č. 302/50, vše v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 
KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 
podmínek, panu Jiřímu Knotkovi, Vedrovice 326, a to od 1. 11. 2017. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 43/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů podle par. 16a) zákona č 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích za období od 01.01.2013 do 31.12.2016, pro RD 
Vedrovice č.p. 152, v celkové výši 10.800,-Kč . 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Rozhodnutí o přidělení dotace, akce 

117D815005425 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 03. 10. 2017 


