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Usnesení č. 17 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 16. října 2015 v přednáškové místnosti Muzea 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena,  
                     Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel (příchod 19:10),  
                     Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav                      
 
Omluveni:     
 
 

 
Návrh usnesení č.17/1 – 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, s kaucí na tři měsíce dopředu. Vedle nájemného bude 
nájemce povinen hradit zálohy také na energii. Výpovědní lhůta nájemní 
smlouvy bude 3 měsíce. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 17/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem budovy 
Obecního sklepa u Sokolovny, na p.č St 212, v k.ú. Vedrovice, dle stanovených 
podmínek, panu Milanovi Knotkovi, Vedrovice 211. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
Návrh usnesení č. 17/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 
302/46, o výměře 61 m2, a p.č. 302/47, o výměře 60 m2, oba v k.ú. Vedrovice, 
celková výměra 121 m2, Josefovi a Stanislavě Novotným, Vedrovice 146, za 
cenu 12.100,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 17/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
206/48, o výměře 40 m2, v k.ú. Zábrdovice, Františkovi a Drahomíře 
Komárkovým, Vedrovice 42, za cenu 4.000,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 17/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku 
p.č. 283/3, o výměře 111 m2 a části pozemku p.č. 1375/8, zastavěná část 42 m2, 
oba v k.ú. Vedrovice, celková výměra 153 m2, paní Haně Cymbálové, 
Vedrovice 164, za cenu 1.000,- Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 17/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
1375/18, v k.ú. Vedrovice, o výměře 91 m2, Robertovi a Marcele Svobodovým, 
Vedrovice č.p. 293, za cenu 9.100,-Kč. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 17/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 
(nově označený 1375/41) o výměře 288 m2, z pozemku p.č. 1375/1, v k.ú. 
Vedrovice, zapsaný v listu vlastnictví 10001, jak byl oddělen geometrickým 
plánem ze dne 9. 9. 2015 vyhotovitele Ing. Milana Jelínka, číslo plánu 394-
62/2015, který potvrdilo Katastrální pracoviště Znojmo 14. 9. 2015, Robertovi 
a Marcele Svobodovým, Vedrovice č.p. 293, za cenu 28.800,-Kč. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 17/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod 
části pozemku (2/6) p.č. 155/5, v k.ú. Zábrdovice do majetku obce Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 17/9 – Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr o směně 
pozemků p.č. 34/5, p.č. 34/6 a část pozemku p.č. 1375/6, všechny v k.ú. 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 17/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení zadávacího 
řízení na projekt „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém v obci 
Vedrovice“ podle odst. e), §84, Zákona o veřejných zakázkách. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 

 
 

 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 20. 10. 2015 
 


