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Usnesení č. 5 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 11. března 2019 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Zapisovatel:   Anna Snášelová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Ing. Palásková Věra 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Zelníček Zdeněk, Žďárský Václav, Rozmahel Michal 
                      
                                                                                                     
Omluveni:    Mičánek Pavel 
 
  

 

Návrh usnesení č. 5/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice, díl 1375/43, o výměře 72 m2, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 5983 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
24.01.2019 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 467-4/2019, za cenu 
100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 7.200,- Kč, panu Tomáši Doležalovi, 
Vedrovice č.p. 179. 
  
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 5/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice, u domu č.p. 108. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 5/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice, u domu č.p. 116. 
  
Hlasování:  pro  2 hlasů 

                    proti  4 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasů 

 

           Usnesení nebylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 5/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej 
pozemku p.č. 2047, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 5/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí 
dotace na projekt „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - 
II. etapa“ (reg.č. 18/001/19210/564/225/003180) a souhlasí s podmínkami. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 5/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci, 
Komisi pro otevírání obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu 
„Úprava MK a zpevněné plochy v obci Vedrovice u sběrného dvora“ ve 
složení: Ing. Věra Palásková, Helena Nováková, Petr Becha. Jako náhradníky 
členů obou komisí volí pana Václava Žďárského (1. náhradník) a pana Michala 
Kolegara (2. náhradník). 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 18. 03. 2019 


