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Usnesení č. 46 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 18. prosince 2017 v zasedací místnosti OÚ 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana (příchod 19:10 hodin), Janderka Richard, Kolegar Michal,  
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Slaný Pavel,  
                     Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                                                                
Omluveni:     
  
 
 
 

Návrh usnesení č. 46/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11/2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/2 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a 3, a 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
6.000,-Kč měsíčně, s platností od 01.01.2018.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/3 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 odst. 2 a 3, a 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 480,-Kč měsíčně a člena výboru 
ve výši 335,-Kč měsíčně, s platností od 01.01.2018.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 46/4 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) 
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za 
niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna, s platností od 
01.01.2018. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 46/5 – Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 335,-Kč měsíčně, s platností od 01. 01. 2018.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 
2018, beze změn. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 
12.188.00,- Kč, výdaje celkem 13.420.000,- Kč a financování celkem -
1.232.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcele č. 206/19, k.ú. Zábrdovice, (nově 
p.č. 2037, v k.ú. Vedrovice) uzavřené dne 28. 03. 2014 s panem Tomášem 
Herzánem, Vedrovice č.p. 203 a paní Janou Pospíšilovou, Václavská 750, Mor. 
Krumlov. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 46/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcelách č. 2136 a p.č. 2137, v k.ú. 
Vedrovice, uzavřené dne 14. 04. 2016 s panem Tomášem Bohdanským, 
Vedrovice 244 a paní Janou Bohdanskou, Cvrčovice 91. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcele č. 2138/1, v k.ú. Vedrovice, 
uzavřené dne 17. 04. 2016 s panem Pavlem Jursou, Ferrerova 405/12, Brno – 
Černovice a paní Petrou Jursovou, Vedrovice 307. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k 
Plánovací smlouvě pro stavbu RD na parcele č. 2140, k.ú. Vedrovice, uzavřené 
dne 14. 04. 2016 s panem Jiřím Fialou, Jamolice 186 a paní Pavlínou Fialovou 
(Žďárskou), Vedrovice 107. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 
k Nájemní smlouvě na nebytové prostory KD Vedrovice, uzavřené dne 5. 9. 
2012 s paní Věrou Nedomovou, Bohutice 17. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí termín veřejného projednání návrhu ÚP, 
dle § 52 odst. 1 stavebního zákona, které se bude konat ve středu dne 3. 1. 
2018 od 14:30 hod. v sále KD ve Vedrovicích. 
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Návrh usnesení č. 46/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o 
zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 
Olbramovice u Mor. Krumlova a v navazující části sousedícího k.ú. Bohutice, 
a schvaluje přistoupení obce Vedrovice k řízení o komplexních pozemkových 
úpravách jako účastník řízení. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 46/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů – místnímu spolku 
Moravský Krumlov se sídlem ve Vedrovicích za použití sálu KD na akci 
„Oblastní výstava holubů“, konanou dne 27.12.2017. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 1 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 20. 12. 2017 


