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Usnesení č. 54 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

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

Návrh usnesení č. 54/1 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 
k prověření nedostatku v zápise ze zasedání ZO Vedrovice ze dne 7. 8. 2018 a 
při přijetí nápravných opatření 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Zastupitelstvo obce Vedrovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 

6/2018 

 

 
Návrh usnesení č. 54/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7/2018 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 54/3 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o 
kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Vedrovice na 
základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a schvaluje návrh nápravných opatření k nápravě 
kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 



2 
 

Návrh usnesení č. 54/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje obsah zápisu 
pořízeného na zasedání ZO Vedrovice dne 28. června 2018 a ověřuje jeho 
správnost.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 54/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 839/6, v k.ú. Zábrdovice, díl 839/25, o výměře 97 m2, ležící v katastrálním 
území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 1427 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele Ing. 
Milana Jelínka, číslo plánu 353-27/2018, za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za 
cenu 9700,- Kč, paní Marcele Žákové, Vedrovice 17, 671 75 Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 54/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 839/18, v k.ú. Zábrdovice, díl 839/28, o výměře 10 m2, ležící v 
katastrálním území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 4020 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 353-27/2018, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 1000,- Kč, paní Lence Štěrbové a Martinu 
Tomkovi, oba bydlištěm Vedrovice 71, 671 75 Vedrovice, každý 1/2. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 54/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 839/18, v k.ú. Zábrdovice, díl 839/27, o výměře 144 m2, ležící v 
katastrálním území Zábrdovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 
001, celková výměra 4020 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 353-27/2018, za cenu 100,- 
Kč/m2, celkem tedy za cenu 14400,- Kč, panu Michalu Zajíčkovi a paní Šárce 
Zajíčkové, oba bydlištěm Vedrovice 72, 671 75 Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 54/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část 
pozemku p.č. 30/18, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 54/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout část 
pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 54/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část 
pozemku p.č. 2073, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  2 hlasů 

                    zdržel se 0 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 54/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na 
manažerské řízení přípravy a realizace projektu s názvem: „Rekonstrukce 
zahrady v přírodním stylu při MŠ Vedrovice“. Příkazník: Atregia s.r.o., se 
sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ:02017342 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 54/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o 
výkonu činnosti technického dozoru projektu s názvem: „Rekonstrukce 
zahrady v přírodním stylu při MŠ Vedrovice“. Příkazník: Atregia s.r.o., se 
sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ:02017342 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 54/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o 
poskytnutí účelového finančního příspěvku na spolufinancování sociálních 
služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2018, a podíl na spoluúčasti, 
finanční příspěvek ve výši celkem 10.200 Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 54/14– Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
projekt „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice“ (i.č.117D0815009549) 
a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 54/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu „Úprava místní 
komunikace v obci Vedrovice“ ve složení: Ing. Věra Palásková, Helena 
Nováková, Pavel Slaný. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 54/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu „Sběrné místo odpadů 
Vedrovice“ ve složení: Ing. Věra Palásková, Helena Nováková, Pavel Slaný. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 54/17 – Zastupitelstvo obce pověřuje starosty obce 
vypracováním zadávací dokumentace pro VŘ na realizaci projektu „Sběrné 
místo odpadů Vedrovice“ a vyhlášením výběrového řízení. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 54/18 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, která bude pořádaná ve dnech 
28. - 29.09.2018 panem Jaroslavem Smutným, Vedrovice 47. 
 
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                                     proti  2 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 
 
 
 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 06. 09. 2018 


