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Usnesení 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 18. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra Palásková, 
                      PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr 
                       
Omluveni:    Kolegar Michal, Žďárský Václav 
                     
 

Návrh usnesení č. 5/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 10/2014. 
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na 
rok 2015, beze změn. Rozpočet se schvaluje na paragrafy. Příjmy celkem 
9.742.000,- Kč, výdaje celkem 10.732.000,- Kč a financování celkem + 
990.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje Organizační řád obce 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce 
Vedrovice.  
  
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 5/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od Smlouvy 
o dílo č. 39/70/2013 na veřejnou zakázku pod názvem „Zateplení Mateřské 
školy Vedrovice“ uzavřenou s OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 
Moravský Krumlov, IČ44026421. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou 
dokumentaci na veřejnou zakázku pod názvem „Zateplení Mateřské školy 
Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č.5/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Zateplení Mateřské 
školy Vedrovice“ ve složení: Richard Janderka, Ing. Petr Andrš, Ing. 
Kocábová Helena, Ing. Palásková Věra, Bc. Petr Záviška 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č.5/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje náhradníky hodnotící 
komise pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Zateplení 
Mateřské školy Vedrovice“ ve složení: Ing. Roman Chvátal, Helena Nováková 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 5/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání 
nabídky do zadávacího řízení na Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru 
na projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek pro Výběrové řízení na Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru na 
projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice“ ve složení: Richard Janderka, 
Ing. Věra Palásková, Bc. Petr Záviška. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od 
Smlouvy o dílo č. 38/70/2013 na veřejnou zakázku pod názvem „Zlepšování 
tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 – KD Vedrovice“ uzavřenou 
s OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČ44026421. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou 
dokumentaci na veřejnou zakázku pod názvem „Zlepšování tepelnětechnických 
vlastností objektu č. parc. 180 – KD Vedrovice“. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č.5/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro 
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Zlepšování 
tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 – KD Vedrovice“ ve 
složení: Richard Janderka, Ing. Petr Andrš, Ing. Kocábová Helena,  
Ing. Věra Palásková, Bc. Petr Záviška 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č.5/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje náhradníky hodnotící 
komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací projektu 
„Zlepšování tepelnětechnických vlastností objektu č. parc. 180 – KD 
Vedrovice“ ve složení: Ing. Roman Chvátal, Helena Nováková. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemku p.č 839/2, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 
St. 98/2, o výměře 16 m2, p.č. St 98/3, o výměře 5 m2, p.č. 1013, o výměře 74 
m2 a p.č. 23/29, o výměře 2 m2, v k.ú. Zábrdovice, celková výměra 97 m2, vše 
za cenu 1940,-Kč, panu Zdeňku Buršíkovi, Luční 991/5, Ivančice, 664 91 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 5/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku  
p. č. 2971, o výměře 86 m2, v k.ú. Vedrovice, za cenu 1720,-Kč, Aleši a 
Jaromíře Šedrlovým, Vedrovice č.p. 337, 67175. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o propachtování 
pozemků p.č. 59/5, p.č. 59/4, p.č. 59/3 a p.č. 59/2, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5/19 – 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  0 hlasů 
                    proti  7 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení nebylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 5/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Splátkový kalendář, 
Přílohu č. 2 ke Smlouvě o revitalizaci, svícení, obnově, údržbě a provozování 
distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení na základě 
metody Energy Performance and Light Contracting uzavřené, s obecně 
prospěšnou společností Energie pod kontrolou, Brněnská 412, Hodonín, IČ: 
292 123 272. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č.5/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku mikroregionu Moravskokrumlovsko na obec 
Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 

                            Usnesení bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Starosta obce                                                                 Místostarosta obce 
                           
Datum: 


