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Usnesení č. 8 

přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 29. dubna 2019 v sále KD Vedrovice  
 
Zapisovatel:   Hana  Kolegarová 
Ověřovatelé:  Becha Petr, Mičánek Pavel 
 
Přítomni:      Becha Petr, Janderka Richard, Nováková Helena, Mičánek Pavel, 
                     Ing. Palásková Věra, Rozmahel Michal, Žďárský Václav 
                                           
                                                                                                                          
Omluveni:    Kolegar Michal, Zelníček Zdeněk 
 
  

 

Návrh usnesení č. 8/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2019 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno. 

 

 

ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 

 

 

Návrh usnesení č.8/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronájmu 
budovy Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, za cenu 
2.000,- Kč za měsíc, na dobu určitou v trvání jednoho roku, se splatností nájmu 
k 15. dni v měsíci. Vedle nájemného bude nájemce povinen hradit zálohy také 
na energii. Výpovědní lhůta nájemní smlouvy bude 3 měsíce. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 8/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, dle stanovených 
podmínek, paní Anetě Bílé, Olbramovice 271, 671 76. 
 
Hlasování:  pro             7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek ze dne 29. 04. 2019, veřejná zakázka 
„Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Vedrovice“, 
zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 8/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje vybraného uchazeče na 
dodavatele zakázky „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci 
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  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 8/5 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny otvírací 
doby kanceláře účetní OÚ a poštovní přepážky Pošty PARTNER, platné od 
01.05.2019 a schvaluje Organizační řád OÚ Vedrovice, s platností od 
01.05.2019. 
  
Hlasování:  pro  6 hlasů 

                    proti  1 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 8/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb MIC 
Vedrovice, s platností od 01.05.2019. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
 
 
                          Datum: 06. 05. 2019 


