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Usnesení č. 11 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

konaného dne 29. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ 
 
Přítomni:       Bechová Ivana, Janderka Richard, Kolegar Michal, Nováková Helena,  
                      Ing. Věra Palásková, PaedDr. Procházková Božena Slaný Pavel, Bc. Záviška 
                      Petr, Žďárský Václav 
 

 
Návrh usnesení č. 11/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2015 
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 11/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 12118983 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, v rámci OPŽP  
  
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 
ZO bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané MŽP ČR na akci 
(projekt) CZ.1.02/3.2.00/12.14831 Zlepšení tepelnětechnických vlastností objektu 
č. parc. 180 – KD Vedrovice 

 
 
 
Návrh usnesení č. 11/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku  
p.č. 2117, v k.ú. Vedrovice, o výměře 45 m2, za cenu 1.575,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 11/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku  
p.č. 2118, v k.ú. Vedrovice, o výměře 65 m2, za cenu 3.250,- Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
. 
 
Návrh usnesení č. 11/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje propachtování části 
pozemku p.č. 3281, o výměře 800 m2, části pozemku p.č. 3280, o výměře  
384 m2, části pozemku p.č. 3182, o výměře 1235 m2, části pozemku p.č. 2021, 
o výměře 496 m2, části pozemku p.č. 2335 , o výměře 787 m2, části pozemku 
p.č. 2351, o výměře 1669 m2,  část pozemku p.č. 3101, o výměře 1687 m2,  
část pozemku p.č. 3116, o výměře 388 m2, část pozemku p.č. 2705, o výměře 
657 m2 a části pozemku p.č. 2787, o výměře 1800 m2, vše v k.ú. Vedrovice, 
tedy o celkové výměře 9.903 m2, jak je uvedeno v upřesnění žádosti ze dne  
29. 4. 2015, panu Václavu Žďárskému, Vedrovice č. p. 107, za cenu 2.500,- Kč 
na rok. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 11/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu 
Kulturnímu spolku Husákovy děti za použití sálu KD na akci „Retropárty“, 
konanou dne 2. 5. 2015. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 11/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko ve výši 2.350,-Kč. 
 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 11/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost 
Mysliveckého sdružení Vedrovice ve výši 3.000,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  9 hlasů 

                                     proti  0 hlasů 
                                     zdržel se 0 hlasů 
 
                           Usnesení bylo schváleno 
 

 
 
 
 
 
 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 05. 05. 2015 
 


