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Usnesení č. 6 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 28. března 2019 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Zapisovatel:   Anna Snášelová 
Ověřovatelé:  Kolegar Michal, Nováková Helena 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Zelníček Zdeněk, Žďárský Václav 
                      
                                                                                                     
Omluveni:    Mičánek Pavel 
 
  

 

Návrh usnesení č. 6/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje opravu usnesení č. 5/6, 
ze dne 11.03.2019, v části Hlasování, dle skutečnosti. Pro 6 hlasů, Proti 2 
hlasy, Zdržel se 0 hlasů. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Zastupitelstvo obce Vedrovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 

12/2018 

 

Zastupitelstvo obce Vedrovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 

1/2019 

 

 
Návrh usnesení č. 6/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2019 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Závěrečnou zprávu včetně Vyúčtování 

finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních 

služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2018. 
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Návrh usnesení č. 6/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
2047, v k.ú. Vedrovice, o výměře 354 m2, panu Vratislavu Hladíkovi, 
Vedrovice č.p. 40, za cenu 250,-Kč za m2, celkem tedy za 88.500,-Kč. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
 

 

Návrh usnesení č. 6/4 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na pronájem 
části pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. Vedrovice, u domu č.p. 116. 
  
Hlasování:  pro  5 hlasů 

                    proti  2 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 6/5 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na prodej 
pozemku p.č. 3066, v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 6/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemky p.č. 1372/1 a p.č. 3363, zapsané na LV č. 10001 
v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod 
označením ZN-014330046605/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání Hodnotící komise ze dne 
28. 03. 2019, veřejná zakázka „Úprava MK a zpevněné plochy v obci 
Vedrovice u sběrného dvora“, zpracovaný komisí. 
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Návrh usnesení č. 6/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče na 
dodavatele zakázky „Úprava MK a zpevněné plochy v obci Vedrovice u 
sběrného dvora“, 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  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 1 hlas 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 6/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci, 
Komisi pro otevírání obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu 
„Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice“ ve složení: Zdeněk Zelníček, Helena 
Nováková, Michal Kolegar. Jako náhradníka členů obou komisí volí pana 
Václava Žďárského. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí dopověď starosty obce na stížnost pana 

Tomáše Havlíčka, Vedrovice č.p. 62, ve věci projednání Vyjádření k 

záměru stavby přístřešku pro osobní auta, resp. napojení nájezdu k 

tomuto přístřešku, resp. povolení nájezdu na přilehlém obecním pozemku. 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí dopověď starosty obce na stížnost pana 

Tomáše Havlíčka, Vedrovice č.p. 62, ve věci nedodržování pracovní doby 

starosty obce. 
  

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 04. 04. 2019 


