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Usnesení č. 50 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 28. března 2018 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena,  
                     Ing. Palásková Věra (příchod v 19:10 hodin), Rozmahel Michal, Slaný Pavel, 
                     Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                                                                                     
Omluveni:    Bechová Ivana 
  
 

Návrh usnesení č. 50/1 – Zastupitelstvo obce neschvaluje zařazení bodu 
programu: Odvolání pana Richarda Janderky z funkce starosty obce 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 50/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2018 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečnou zprávu včetně Vyúčtování 

finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních 

služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2017. 

 

 
Návrh usnesení č. 50/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
p.č. 2600, v k.ú. Vedrovice, díl „c“, o výměře 1917 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 2715 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele Ing. 
Milana Jelínka, číslo plánu 454-23/2018, za část pozemku p.č. 2599, v k.ú. 
Vedrovice, díl „b“, o výměře 1915 m2, ležící v katastrálním území Vedrovice, 
obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 445, celková výměra 4500 m2, jak 
byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo 
plánu 454-23/2018. 

 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 50/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku 
p.č. 1335/4, v k.ú. Vedrovice, díl „a“, o výměře 196 m2, a části pozemku p.č. 
1335/18, v k.ú. Vedrovice, díl „b“, o výměře 30 m2, oba ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsané v listu vlastnictví 416, celková 
výměra nového pozemku 226 m2, jak byly odděleny geometrickým plánem 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 450-5/2018, za cenu 250,-Kč za 
m2, celkem tedy 56.500,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 50/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou garáží, 
tedy část pozemku p.č. St 176/1, v k.ú. Vedrovice, nově díl „176/7“, o výměře 
37 m2, ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsané v listu 
vlastnictví 416, celková výměra původního pozemku 91 m2, jak byly odděleny 
geometrickým plánem vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 450-
5/2018, za dohodnutou cenu 78.000,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 50/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 1375/6, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 50/7 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr o prodeji 
pozemků p.č. 34/5, p.č. 34/6, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 50/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na 
propachtování části pozemku p.č. 3116, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 50/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemek p.č. 3182, zapsaný 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-014330043882/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 50/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke 
Smlouvě o dílo č.: 168 / LDAA - 007 / 2017, v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 50/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Výběrovou komisi 
k VŘ na realizaci projektu „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice“ ve 
složení: Richard Janderka, Helena Nováková, Ing. Věra Palásková. Náhradníci: 
Václav Žďárský a Michal Rozmahel. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 04. 04. 2018 


