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Usnesení č. 52 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

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

Návrh usnesení č. 52/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2018 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/2 – Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním 
hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017, včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, bez výhrad. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce 
Vedrovice k 31. 12. 2017. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2017 a výsledek hospodaření ve výši - 63.103,96 Kč a pokrytí 
z Rezervního fondu. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 52/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku 
p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice, díl „d“, o výměře 13 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 6882 m2, za část pozemku p.č. st. 47/1, díl „b“, o výměře 31 m2, ležící 
v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 
839, celková výměra 719 m2, jak byly odděleny geometrickým plánem 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 456-36/2018. Rozdíl ve výměře 
18 m2 bude za cenu 100,- Kč/m2 finančně vyrovnán, celkem tedy ve výši 
1.800,-Kč, paní Petře Baštové, Vedrovice 114. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 52/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1335/10, v k.ú. Vedrovice, díl „a“, o výměře 18 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 81 m2,  a část pozemku p.č. 1375/15, v k.ú. Vedrovice, díl „b“, o 
výměře 16 m2, ležící v katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný 
v listu vlastnictví 10 001, celková výměra 272 m2, jak byly odděleny 
geometrickým plánem ze dne 21.06.2018 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, 
číslo plánu 457-44/2018, celková výměra 34 m2, za cenu 100,- Kč/m2, celkem 
tedy za cenu 3400,- Kč, panu Václavu Žďárskému a paní Vladimíře Žďárské, 
oba Vedrovice 107, 671 75 Vedrovice, každý jednu polovinu. 
 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1375/39, v k.ú. Vedrovice, díl 1375/42, o výměře 45 m2, ležící v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 1434 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 
21.06.2018 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 458-45/2018, za cenu 
100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 4500,- Kč, panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 
252, 671 75 Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 52/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej části 
pozemku p.č. 30/18, v k.ú. Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na 
propachtování pozemků p.č. 1480/1, p.č. 1481/1 a pč. 1483/3, v k.ú. 
Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 52/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (kovaný stojan na mapu velký v hodnotě 
33.528,- Kč) na obec Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko a 
schvaluje mimořádný příspěvek DSO ve výši 20.078,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Přemístění kotelny v MŠ Vedrovice“, firmu VTP 
Procházka, Petrovice 117, 672 01, IČO 69730121 a pověřuje starostu obce 
k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 
27. 06. 2018, veřejná zakázka „Odpočinková zóna Písníky“, zpracovaný 
komisí. 
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Návrh usnesení č. 52/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Odpočinková zóna Písníky“, firmu TR Antoš s.r.o., Na 
Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 48152587 a pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 
27. 06. 2018, veřejná zakázka „Zasíťování stavební lokality Z1/4“, zpracovaný 
komisí. 
 
Návrh usnesení č. 52/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Zasíťování stavební lokality Z1/4“, firmu PELÁN stav 
s.r.o., Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice, IČ 02816342 a pověřuje starostu obce 
k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/14 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
(Identifikační číslo 117D815007636) na akci „Odpočinková zóna Písníky“ a 
souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 52/15 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
(Identifikační číslo 117D815007106) na akci „Rekonstrukce MK Pod lípou a 
autobusová zastávka“ a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 52/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckému spolku Leskoun ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
SDH Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Oblastní charitě Znojmo ve výši 2.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Sboru jednoty bratrské Ivančice ve výši 2.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 52/20 – Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním 
koncového prvku varování v zóně havarijního plánování JE Dukovany na 
budově OÚ Vedrovice, Vedrovice č.p. 326, p.č. St 159, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 52/21 – Zastupitelstvo obce stanovuje, v souladu s § 67 a s 
§ 68, Zákona o obcích, počet členů ZO Vedrovice na volební období 2018-
2022 v počtu devět. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 03. 07. 2018 


