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Usnesení č. 9 

přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 30. března 2015 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:       Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková, 
                      PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr (příchod 18:30), 
                      Žďárský Václav 
                   
Omluveni:    Bechová Ivana 
 
 

 
Návrh usnesení č. 9/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2/2015 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 9/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 
2116, v k.ú. Vedrovice, o výměře 137 m2, za cenu 4.795,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 9/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 
2114, v k.ú. Vedrovice, o výměře 624 m2, za cenu 31.200,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 9/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(dílu st. 282) o výměře 19 m2, z pozemku p.č. 30/1, v k.ú. Zábrdovice, o 
výměře 1140 m2, jak byl oddělen geometrickým plánem ze dne 27. 2. 2015 
vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 319-7/2015, který potvrdilo 
Katastrální pracoviště Znojmo 4. 3. 2015, panu Jiřímu Melkusovi, Vedrovice 
č.p. 25, za cenu 1.900,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 9/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku  
p.č. 2413, v k.ú. Vedrovice o výměře 434 m2, panu Lubomíru Koubovi, 
Fleischnerova 937/21, Bystrc, 63500 Brno, za cenu 8.680,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 1 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 9/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o propachtování 
části pozemku p.č. 1375/5, v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 9/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke Smlouvě o 
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 
spotřebu elektrické energie a zemního plynu, s obecně prospěšnou společností 
Energie pod kontrolou, Brněnská 412, Hodonín, IČ: 292 123 272. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 9/8 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podání 
Oznámení obecně prospěšné společností Energie pod kontrolou, Brněnská 412, 
Hodonín, IČ: 292 123 272, o tom, že obec Vedrovice netrvá ke dni 31. 12. 
2017 na prodloužení Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných 
míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu, ve 
znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 17. 12. 2012. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                    proti  0 hlasů 

                    zdržel se 0 hlasů 

 

           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 9/9 – Zastupitelstvo obce uděluje ocenění „Za prohlubování 
spolupráce mezi obcemi Vedrovice a Vysoká pri Morave“ panu Dušanu 
Dvoranovi, Mgr. Anně Gigimovové a Jánu Palutkovi. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 9/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Klubu 
důchodců Vedrovice na dopravu ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 0 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 9/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek TJ Sokol 
Vedrovice na provoz fotbalových kabin ve výši 6.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 

                                     zdržel se 1 hlasů 

 

                           Usnesení bylo schváleno 

 

 

ZO bere na vědomí prodej dřeva občanovi, který nebydlí ve Vedrovicích. 

 

 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 04. 04. 2015 


