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Usnesení č. 37 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 25. května 2017 v zasedací místnosti OÚ 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                     Rozmahel Michal  
                                           
Omluveni:    Kolegar Michal 
 

Návrh usnesení č. 37/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu části 
pozemku p.č. 2058/1, v k.ú. Vedrovice a prodej pozemku p.č. 160/8, v k.ú. 
Zábrdovice. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části střechy 
budovy OÚ, na p.č. St. 159, v k.ú. Vedrovice, firmě EceaTel, s. r. o., Náměstí 
T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 02145880, na základě 
Smlouvy č.2017/40/EceaTel /Obec Vedrovice č.p. 326, o umístění 
telekomunikační technologie. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/4– Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram realizace 
infrastruktury pro stavbu RD na parcelách p.č. 152/2  v k.ú. Zábrdovice u 
Vedrovic a p.č. 2046/1 v k.ú. Vedrovice, takto: Splašková kanalizace do 
31.12.2018, Vodovodní řad do 31.12.2018, Plynofikační řad do 31. 12. 2019,  
Rozvody VO do 31.12.2022, Podkladní vrstvy komunikací do 31.12.2022, 
Chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcelách p.č. 152/2  v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a p.č. 2046/1 
v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram 
realizace infrastruktury pro stavbu RD na parcele p.č. 3215 v k.ú. Vedrovice, 
takto: Splašková kanalizace do 31.12.2018, Podkladní vrstvy komunikací do 
31.12.2022, Chodník a další veřejná prostranství do 31.12.2022 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu pro 
stavbu RD na parcele p.č. 3215 v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 155/2, v k.ú. Zábrdovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení 
věcného břemena na pozemky p.č. 1375/39 a p.č. 3019, zapsané na LV č. 
10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
vedenou pod označením ZN-14430000272/001-ADS v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemena na pozemek p.č. 3182, zapsaný na LV č. 
10001 v katastrálním území Vedrovice pro obec Vedrovice s firmou E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
vedenou pod označením ZN-1030037504/001 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z 
rozpočtu Jihomoravského kraje pro obec Vedrovice ve výši 50.000,- Kč na 
projekt: „Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“, za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, č. 044350/17/ORR. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000,- Kč  na akci: Odpoledne 
s písní a tancem v rámci projektu Den obce Vedrovice 2017 za podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/13 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Registraci akce 
projekt „Úprava místní komunikace v obci Vedrovice“ (i.č.117D0815005425) 
a souhlasí s podmínkami účasti státního rozpočtu. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
            Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Komisi pro otevírání 
obálek a Výběrovou komisi k VŘ na realizaci projektu „Úprava místní 
komunikace v obci Vedrovice“ ve složení: Helena Nováková, Ing. Věra 
Palásková, Pavel Slaný. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 37/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku 
Kulturnímu spolku Husákovy děti za použití sálu KD na akci „Pyžamová 
párty“, konané dne 06. 05. 2017. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                                    Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 37/17 – Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na 
organizaci akce školy v přírodě, konané ve dnech 12. – 16. 06. 2017, kterou 
pořádá ZŠ a MŠ Rybníky, příspěvková organizace. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 1 hlasů 
 
                                   Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 37/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Rybářskému spolku Vedrovice ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                                 Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 37/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckému spolku Leskoun ve výši 3.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                              Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 37/20 – Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pozemku 
p.č. 2362, v k.ú. Vedrovice k soukromé oslavě, pořádané panem Petrem 
Medkem, Vedrovice 334, Jiřím Hauerlandem, Vedrovice 87, Filipem 
Buršíkem, Vedrovice 113 a Josefem Pavlišem ml., Vedrovice 230. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
Návrh usnesení č. 37/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 
2.000,-Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198, se sídlem: Ústavní 
95, 181 02, Praha 8, na provoz v roce 2017. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 01. 06. 2017 


