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Usnesení č. 53 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 7. srpna 2018 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, 
                     Rozmahel Michal, Slaný Pavel 
                                                                                     
Omluveni:    Kolegar Michal, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
 
  

Návrh usnesení č. 53/1 – Zastupitelstvo obce, jako kompetentní orgán dle ust. 
§ 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, (stavební zákon), schvaluje, podle § 47 odst. 5 
stavebního zákona, aktualizované Zadání územního plánu Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                                     proti  1 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 
30. 07. 2018, veřejná zakázka „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice“, 
zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 53/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice“, firmu 
KAVYL s.r.o., se sídlem Mohelno 563, PSČ 675 75, IČ 49975358 a pověřuje 
starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 53/3 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná dne 
25.08.2018 panem Petrem Stehurou, Vedrovice 29. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO „Vedrovice a Kubšice 

- ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2017 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO „Vedrovice a 

Kubšice - ČOV a tlaková kanalizace“ za rok 2017 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko 

za rok 2017 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o hospodaření DSO 

Moravskokrumlovsko za rok 2017 

 

 

Návrh usnesení č. 53/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Spolku přátel tradic a vína ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 53/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Kulturnímu spolku Husákovy děti ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 14. 08. 2018 


