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Usnesení č. 7 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 21. ledna 2015 v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomni:       Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena, Slaný Pavel, 
                      Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav  
 
Omluveni:    Bechová Ivana 
 
 

ZO Vedrovice bere na vědomí Protokol o jednání komise pro otevírání 
obálek ze dne 21. 1. 2015, veřejná zakázka „Zateplení Mateřské školy 
Vedrovice - úvěr“, zpracovaný komisí. 
 
Návrh usnesení č. 7/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání 
nabídky do zadávacího řízení na Poskytnutí investičního dlouhodobého úvěru 
na projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice “. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 7/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu kontrolního 
výboru ZO za rok 2014 a pověřuje starostu obce ke krokům vedoucích 
k odstranění zjištěných nedostatků. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 7/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku  
p.č 839/2, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 90 m2, panu Janu Svobodovi, Bohutice 
206, 671 76 Olbramovice, za cenu 3.150,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 7/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování pozemků 
p.č. 59/5, p.č. 59/4, p.č. 59/3 a p.č. 59/2, v k.ú. Zábrdovice, paní Františce 
Studené, Vedrovice 29, za cenu 2.000,- Kč/ha užívané plochy (1500m2), na 
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou k 1.10. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 7/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo 
s firmou PETR LIŠŤÁK, spol. s r.o., Vedrovice 281, okr. Znojmo,  PSČ 
67174, IČO 60706813. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 7/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na 
technický dozor stavebníka pro projekt „Zateplení Mateřské školy Vedrovice“, 
s Ing. Petrem Andršem, Dobšická 12, 66902 Znojmo, IČ:10112316. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 7/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na 
technický dozor stavebníka pro projekt „Zlepšování tepelně-technických 
vlastností objektu č.180 – KD Vedrovice“, 
s Ing. Petrem Andršem, Dobšická 12, 66902 Znojmo, IČ:10112316. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 7/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č.1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Vedrovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 

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


