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Usnesení č. 33 
přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 27. února 2017 v přednáškové místnosti Muzea 
 
 
Přítomni:      Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena, 
                     Ing. Palásková Věra, Slaný Pavel, Bc. Záviška Petr, Žďárský Václav 
                      
Omluveni:     
 
 
 

Návrh usnesení č. 34/1 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 12/3 a č. 
12/5 ze dne 28. 05. 2015. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/2 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.13/2 a 
č.13/4 ze dne 30. 06. 2015. 

 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1/2017 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 34/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje provádění 
Rozpočtových opatření starostou obce, mimo investiční výdaje nad 100.000,-
Kč. A to pouze v měsíci, kdy se ZO nesejde. O provedeném Rozpočtovém 
opatření bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání ZO.  
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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ZO Vedrovice bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2016. 
 
 
Návrh usnesení č. 34/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtování 
částí pozemků p.č. 2158, a p.č. 2165, oba v k.ú. Vedrovice. 
  
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2377 (399 m2), p.č. 2787 (325 m2), p.č. 2820 (420 m2), p.č. 2941 
(249 m2), p.č. 3029 (300 m2), p.č. 3136 (1446 m2), p.č. 3182 (700 m2), v k.ú. 
Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, 
panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 252. Celkem 3839 m2, za 1536,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 2729 (1704 m2) a celého pozemku p.č. 2840 (4546 m2), v k.ú. 
Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, 
panu Pavlu Smrčkovi, Vedrovice 252. Celkem 6250 m2, za 2500,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 2890  (1760 m2) a celých pozemků p.č. 2891 (3262 m2), p.č. 
2905 (2947 m2), p.č. 2907 (1280 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou ve 
vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Pavlu Smrčkovi, 
Vedrovice 252. Celkem 9249 m2, za 3700,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 34/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2046/1 (150 m2), p.č. 2705 (1120 m2), p.č. 2820 (594 m2), p.č. 
2941 (869 m2), p.č. 3136 (651 m2) a celého pozemku p.č. 3242 ( 696 m2), v 
k.ú. Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-
Kč/ha/rok, firmě Farma Žďárský – Vedrovice, Vedrovice 107, IČO 04048971. 
Celkem 4080 m2, za 1632,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemků p.č. 2051 (1290 m2), p.č. 2685  (1130 m2), p.č. 2762  (2596 m2) p.č. 
2729  (4384 m2)  a celých pozemků p.č. 2642 (2219 m2), p.č. 2626 (5457 m2) a 
p.č. 2720 (6768 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou ve vlastnictví obce 
Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Václavu Žďárskému, Vedrovice 
107. Celkem 23844 m2, za 9538,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování částí 
pozemku p.č. 2021 (496 m2), p.č. 2335 (787 m2), p.č. 2351  (1669 m2), p.č. 
2787 (1800 m2), p.č. 3101 (1687 m2), p.č. 3116 (388 m2), p.č. 3182 (1235 m2), 
p.č. 3280 (384 m2) a p.č. 3281(800 m2), v k.ú. Vedrovice, které jsou ve 
vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Václavu 
Žďárskému, Vedrovice 107. Celkem 9246 m2, za 3698,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 34/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování 
pozemků p.č. 2353 (4503 m2) a p.č. 3240 (10284 m2), v k.ú. Vedrovice, které 
jsou ve vlastnictví obce Vedrovice, za cenu 4000,-Kč/ha/rok, panu Václavu 
Žďárskému, Vedrovice 107. Celkem 14787 m2, za 5914,-Kč/rok. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlas 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 34/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení projektu 
„Stavební úpravy ZŠ Vedrovice“ do MAP ORP Moravský Krumlov. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
Návrh usnesení č. 34/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace 
společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic a k.ú. 
Vedrovice, na části k.ú. Jezeřany, na části k.ú. Kubšice a části k.ú. Moravský 
Krumlov, v rozsahu LBK 2, LBK 3, LBK 4 a LBC 2. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Zprávu o provozu MIC Vedrovice za rok 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                          Datum: 06. 03. 2017 


