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Usnesení č. 47 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 31. ledna 2018 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, 
                     Rozmahel Michal, Slaný Pavel 
                      
                                                                
Omluveni:    Bechová Ivana, Žďárský Václav, Bc. Záviška Petr 
  
 
 
 

Návrh usnesení č. 47/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2017 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 
k odstranění zjištěných nedostatků. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 839/18, v k.ú. Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 47/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 839/6, v k.ú. Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 155/2, v k.ú. Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 47/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu části 
pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 839/18, v k.ú. Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku 
p.č. 2086, v k.ú. Vedrovice, díl 2086/2, o výměře 127 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 8897 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 04. 05. 2013 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 386-188/2013, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 12700,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej částí 
pozemků p.č. 1375/15 a p.č. 1335/10, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení nájemného 
ve výši 2.200,-Kč za pozemek p.č. 2062, v k.ú. Vedrovice, o výměře 181 m2, 
který obec Vedrovice užívala v letech 2014-2016. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 47/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemky p.č. 1375/39 a p.č. 3019, 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-014330040559/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na 
organizaci zadávacího řízení a zabezpečení výkonu práv a povinností 
zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 43 citovaného zákona, na nadlimitní 
veřejné zakázce na služby s názvem: „Realizace prvků ÚSES v k.ú. 
Vedrovice“. Příkazník: JUDr. Petr Navrátil, advokát, se sídlem Joštova 4, 602 
00 Brno, IČ:736 12 596 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/12– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 3069 v k.ú. Vedrovice, 
takto: Splašková kanalizace do 31.12.2019, Vodovodní řad do 31.12.2019, 
Rozvody VO do 31.12.2022, Podkladní vrstvy komunikací do 31.12.2022, 
Chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu 
pro stavbu RD na parcele p.č. 3069, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 47/14– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcelách p.č. 1303/12 a p.č. 2977 
v k.ú. Vedrovice, takto: Splašková kanalizace do 31.12.2018. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 47/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu 
pro stavbu RD na parcelách p.č. 1303/12 a p.č. 2977 v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí  Registraci akce „Realizace prvků USES v 
k.u. Vedrovice“ a Rozhodnutí SFŽP o přidělení dotace, akce 
115D315030265 
 
 
Návrh usnesení č. 47/16 – Zastupitelstvo obce souhlasí s finálním 
dokumentem Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu 
moravskokrumlovsko, zejména s neinvestičními opatřeními, aktivitami škol a 
aktivitami spolupráce. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 47/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
SDH Vedrovice za použití sálu KD na akci „Hasičský ples 2018“, konanou dne 
19. 01. 2018. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 47/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
SK Vedrovice z.s. za použití sálu KD na akci „2. Fotbalový ples“, která se 
bude konat dne 23. 02. 2018. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 01. 02. 2018 


