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Usnesení č. 56 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. září 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. 56/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2018. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení č. 56/2 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 54/9, ze dne 
30.08.2018. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 56/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2073, v k.ú. Vedrovice, díl 2073/2, o výměře 74 m2, ležící v katastrálním 
území Vedrovice, obec Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10 001, celková 
výměra 3228 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem vyhotovitele 
Miroslava Mádra, číslo plánu 464-205/2018, za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy 
za cenu 7400,- Kč, panu Jakubu Holému, Kubova 10, Brno-Řečkovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 2 hlasy 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 
27. 09. 2018, veřejná zakázka „Sběrné místo odpadů Vedrovice – stavební 
práce“, zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 56/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Sběrné místo odpadů Vedrovice – stavební práce“, 
firmu Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42 
Vémyslice, IČO 28315049 a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 
27. 09. 2018, veřejná zakázka „Sběrné místo odpadů Vedrovice – dodávky 
technologického vybavení“, zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 56/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče 
na dodavatele zakázky „Sběrné místo odpadů Vedrovice – dodávky 
technologického vybavení“, firmu SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 
1073/10, 120 00 Praha 2, IČO 25638955 a pověřuje starostu obce k podpisu 
Smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 56/6– Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
projekt „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa“ 
(r.č.18/001/19210/564/225/003180). 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 56/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu „Úprava místní 
komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa“ ve složení: Richard 
Janderka, Helena Nováková, Ing. Věra Palásková, Ing. Vojtěch Kocáb. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

            Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 56/8 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ke 
schválení výběru dodavatele ve VŘ na realizaci projektu „Úprava místní 
komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa“ a k podpisu Smlouvy o 
dílo. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  1 hlas 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

            Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 56/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 8.500,-Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních 
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné 
sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: 
KUZL 60663/2018. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlas 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 56/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Kulturnímu spolku Husákovy děti za použití sálu KD na akci „Letní kino“, 
konané dne 24. 08. 2018. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 04. 10. 2018 


