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Usnesení č. 48 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 26. února 2018 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. 48/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2018 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2017. 

 

Návrh usnesení č. 48/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 155/2, v k.ú. Zábrdovice, díl 155/16, o výměře 107 m2, ležící v 
katastrálním území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 408 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
22.09.2017 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 348-75/2017, za cenu 
150,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 16 050,- Kč, panu Marku Bognerovi a paní 
Šárce Lampové, oba Vedrovice 123, 671 75 Vedrovice, každý jednu polovinu. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 48/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 1375/39, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 48/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu části 
pozemku p.č. 2600, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č.48/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu 
budovy Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, za cenu 
2.000,- Kč za měsíc, na dobu určitou v trvání jednoho roku, se splatností nájmu 
k 15. dni v měsíci, s kaucí na tři měsíce dopředu. Vedle nájemného bude 
nájemce povinen hradit zálohy také na energii. Výpovědní lhůta nájemní 
smlouvy bude 3 měsíce. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, dle stanovených 
podmínek, paní Anetě Bílé, Olbramovice 271, 671 76. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o 
výkonu činnosti autorského dozoru pro projekt s názvem: „Realizace prvků 
ÚSES v k.ú. Vedrovice“. Příkazník: Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 
22 Šebrov - Kateřina, IČ:02017342 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na 
manažerské řízení přípravy a realizace projektu s názvem: „Realizace prvků 
ÚSES v k.ú. Vedrovice“. Příkazník: Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 
22 Šebrov - Kateřina, IČ:02017342 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 48/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o 
výkonu činnosti technického dozoru projektu s názvem: „Realizace prvků 
ÚSES v k.ú. Vedrovice“. Příkazník: Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 
22 Šebrov - Kateřina, IČ:02017342 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/10 – 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. 1/2018, o místních poplatcích. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/11 – 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.2/2018 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. 48/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Klubu důchodců Vedrovice, z.s. za použití sálu KD na akci „Ostatková zábava 
2018“, konané dne 10. 02. 2018. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 48/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
SR při MŠ Vedrovice, z.s. za použití sálu KD na akci „Dětský maškarní ples“, 
která se bude konat dne 17. 03. 2018. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 48/14 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, pořádané dne 25. 08. 2018 
panem Petrem Medkem, Vedrovice 334, Jiřím Hauerlandem, Vedrovice 87, 
Filipem Buršíkem, Vedrovice 113 a Josefem Pavlišem ml., Vedrovice 230. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 03. 03. 2018 


