
Usnesení č. 29
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice 

konaného dne 24. října 2016 v v přednáškové místnosti Muzea

Přítomni:      Bechová Ivana (příchod v 19:13 hod), Janderka Richard, Kolegar Michal,
                     Nováková Helena, Ing. Palásková Věra, PaedDr. Procházková Božena,
                     Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav

Návrh usnesení č. 29/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 9/2016

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

ZO Vedrovice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti mateřské a 
základní školy za školní rok 2015/2016

Návrh usnesení č. 29/2 – 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 326.

Hlasování: pro             9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 3053, 3054, 2021, 2861, 3136, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 3053, 2021, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 29/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 3053, 3054, 2335, 3182, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
část pozemku p.č. 3182, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 2045, 2021, 3182, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 2377, 3182, 3136, 2941, 3029, 2787, 2890 v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů 
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
část pozemku p.č. 3182, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 29/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 2335, 3182, v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
části pozemků p.č. 3242, 3136, 2941, 2046/1, 2685 v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat 
část pozemku p.č. 2054 , v k.ú. Vedrovice.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
bezúplatném převodu majetku (party-stan 3x6 m, v hodnotě 14.200,- Kč) na 
obec Vedrovice, z majetku DSO Moravskokrumlovsko.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemena na pozemky p.č. 1375/39, 3019, 3022/1, v 
katastrálním území Vedrovice, obec Vedrovice, s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vedenou pod 
označením 1030033518/001 v plném znění.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno
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ZO Vedrovice bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na přepážku 
České pošty s.p.

Návrh usnesení č. 29/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu 
s firmou Českomoravský štěrk a.s., se sídlem: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-
Horákov a peněžitý dar ve výši 3.000,- Kč přijímá.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení
práce – zimní údržba místních komunikací, Palásek Vladimír, zemědělská 
výroba, pro sezonu 2016/2017.

Hlasování: pro 8 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 1 hlasů

                            Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o 
rozvoji Moravských vinařských stezek a připojuje se k dlouholetému úsilí 
Nadace Partnerství, obcí spojených vinařskými stezkami, regionů, vinařů, 
podnikatelů a institucí, které se na jejich vzniku a podpoře doposud podíleli.

Hlasování: pro 9 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 0 hlasů

                            Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
partnerství a spolupráci s o.p.s. Partnerství, se sídlem v Brně, Údolní 33, PSČ: 
602 00, IČO: 26268817.

Hlasování: pro 9 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 0 hlasů

                            Usnesení bylo schváleno
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Návrh usnesení č. 29/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici 
č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Hlasování: pro 9 hlasů
                   proti 0 hlasů
                   zdržel se 0 hlasů

           Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení č. 29/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Tělocvičné
jednotě Sokol Vedrovice na provoz Sokolovny ve výši 6.000,- Kč.

Hlasování: pro 8 hlasů
                                    proti 0 hlasů
                                    zdržel se 1 hlasů

                           Usnesení bylo schváleno

ZO Vedrovice bere na vědomí stanovisko ministra zemědělství Ing. 
Mariana Jurečky, č.j. 55845/2016-MZE-12151, ze dne 17. 10. 2016 

            …………………………….                                          …………………………….
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce
                                                           
                          Datum: 25. 10. 2016
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