
1 
 

Usnesení č. 45 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 23. listopadu 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, 
                     Žďárský Václav 
                                                                
Omluveni:     
  
 
 
 

Návrh usnesení č. 45/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí plán inventarizace obce za rok 2017 

 

Návrh usnesení č. 45/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2058/1, v k.ú. Vedrovice, díl 2058/3, o výměře 64 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 153 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 04. 05. 2015 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 388-188/2013, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 6400,- Kč, panu Jakubovi Šestákovi, Brněnská 
90/13, 671 72 Miroslav a paní Lence Šestákové, Vedrovice 288, 671 75 
Vedrovice, každý jednu polovinu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 45/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
160/8, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 3 m2, ležící v katastrálním území 
Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 300,- Kč, panu Jakubovi Šestákovi, Brněnská 
90/13, 671 72 Miroslav a paní Lence Šestákové, Vedrovice 288, 671 75 
Vedrovice, každý jednu polovinu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 45/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 
160/6, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 30 m2, ležící v katastrálním území 
Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 778, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 3000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
fotbalových kabin na pozemku p.č. St 187, a fotbalového hřiště na pozemku 
p.č. 302/50, vše v k.ú. Vedrovice, SK Vedrovice, z.s., se sídlem Vedrovice 
231, IČO 45669406, za cenu 1,-Kč za rok, na dobu 20 let. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu 
provést stavbu na pozemcích p.č. 4/1 a p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2516, 2526, 302/1, 3314, 
3312, 1303/48 a p.č. 2979, zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území 
Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod označením ZN-
1030039825/002, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 45/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1372/1, 3363 a p.č. 3066, 
zapsané na LV č. 10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice 
s firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, vedenou pod označením ZN-1030038853/002, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (tlakovou kanalizaci v hodnotě 381.254,77 Kč) 
na DSO „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková kanalizace“ z majetku obce 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (4x pivní set, v hodnotě 11.412,- Kč) na obec 
Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 45/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, na část pozemku p.č. 34/3, zapsaný na LV č. 845, vlastník 
Pavel Smrček, Vedrovice 366, 671 75, zábor o výměře 32 m2, za cenu 100,-Kč 
za m2.  
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 45/12 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 17 odst. 2 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 45/13 – Zastupitelstvo obce vydává, na základě § 14 odst. 2 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2017, o místních poplatcích. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 45/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
MS Leskoun za použití sálu KD na akci „Poslední leč“, konanou dne 
02.12.2017. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 29. 11. 2017 


