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Usnesení č. 51 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. května 2018 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, 
                     Rozmahel Michal, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                                                                                     
Omluveni:    Kolegar Michal, Bechová Ivana 
  
 

Návrh usnesení č. 51/1 – Zastupitelstvo obce námitky přijímá a pověřuje 
starosty obce ke sjednání nápravy 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Zastupitelstvo obce Vedrovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 

3/2018 

 

 

Návrh usnesení č. 51/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2018 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 3116, (8869 m2), v k.ú. Vedrovice, který je ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Tomáši Záviškovi, Vedrovice 6. 
Celkem 1262 m2, za 505,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 51/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 2134 v k.ú. Vedrovice, 
takto: Splašková kanalizace do 31.12.2018, Rozvody VO do 31.12.2020, 
Chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 2134, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 51/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro RD na parcele p.č. St. 30 v k.ú. Vedrovice, takto: 
Splašková kanalizace do 31.12.2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
RD na parcele p.č. St. 30, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 51/8– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram realizace 
infrastruktury pro RD na parcele p.č. St. 79 v k.ú. Zábrdovice, takto: Splašková 
kanalizace do 31.12.2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 51/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
RD na parcele p.č. St. 79, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemek p.č. 1375/1, zapsaný na LV č. 10001 v 
katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96,  PSČ 401 17, IČO 27295567, vedenou 
pod označením 9900088232_2/VB. Jednorázová úplata za zřízení věcného 
břemene ve výši 1250,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 250 000 Kč na akci: „Přemístění 
kotelny v MŠ Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 051477/18/ORR 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 51/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 45 900 Kč na realizaci projektu 
„Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, evidované pod č. 
051636/18/ORR 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Návrh usnesení č. 51/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 37 500 Kč na realizaci projektu 
„Oprava kříže Pod lípou - Vedrovice“, za podmínek návrhu smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu „akce 
Tancem a hudbou za přátelstvím“, v rámci projektu „Den obce Vedrovice 
2018“, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
2.000,- Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem: 
Ústavní 95, 181 02, Praha 8, na provoz v roce 2018. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 51/17 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná ve dnech 
20. - 22.07.2018 panem Jaroslavem Smutným, Vedrovice 47. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/18 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace od 
sdružení Energoregion 2020 ve výši 62.000,- Kč formou daru na zakoupení 
malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu spolufinancování ve 
výši 15.500,- Kč. 
 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 51/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Kulturnímu spolku Husákovy děti za použití sálu KD na akci „Summer párty“, 
konané dne 19. 05. 2018. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 06. 06. 2018 


