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Usnesení č. 16 
přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice  

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

 
Návrh usnesení č. 16/1 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2015 
  
Hlasování:  pro  8 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 2014/2015 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Koncepce strategického rozvoje školy 2015- 
2021 
 
ZO Vedrovice bere na vědomí Kritéria pro přijímání dětí do mateřské 
školy ve Vedrovicích 

 
Návrh usnesení č. 16/2 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 
KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 
podmínek, panu Jiřímu Knotkovi, Vedrovice 326. 
 
Hlasování:  pro  2 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 6 hlasů 
 
           Usnesení nebylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 16/3 – Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu pod 
KD, parc. č. St 180, v k.ú. Vedrovice, o výměře 68 m2, dle stanovených 
podmínek, panu Františku Koňaříkovi, Vedrovice 326. 
 
Hlasování:  pro  7 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 1 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 16/4 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu 
obecního sklepu, p.č.st. 212, k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 16/5 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
873/4, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 37 m2, Pavlu a Andrei Mičánkovým, 
Vedrovice 98, za cenu 3.700,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 16/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
875/3, v k.ú. Zábrdovice, o výměře 62 m2, Janu a Daně Palutkovým,  
Vedrovice 99, za cenu 6.200,-Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 16/7 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o propachtování 
pozemků p.č. 302/63 a p.č. 1474/7, oba v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
              Usnesení bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 16/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 
302/45, v k.ú. Vedrovice, o výměře 115 m2, Oldřichu Rozmahelovi,  
Vedrovice 52, za cenu 11.500 Kč. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 16/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji 
pozemku p.č. 1375/18 a části pozemku p.č. 1375/1, oba v k.ú. Vedrovice. 
 
Hlasování:  pro             8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 16/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje změnu výběru 
společných zařízení a postup realizace společných zařízení v případě 
důležitosti č.2, dle Žádosti o realizaci 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, ze dne 29.9.2015. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 

 
 

Návrh usnesení č. 16/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k SoD 
č. 22/70/2015 (Zateplení MŠ Vedrovice) v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
Návrh usnesení č. 16/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k SoD 
č. 23/70/2015 (Zlepšování tepelně technických vlastností objektu č. parc. 180 - 
KD Vedrovice) v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 

 
 
 
 



4 
 

Návrh usnesení č. 16/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí nadačního příspěvku EDU 98_15 v plném znění. 
 
Hlasování:  pro  8 hlasů 
                    proti  0 hlasů 
                    zdržel se 0 hlasů 
 
           Usnesení bylo schváleno 
 
 

 
 

 
 

            …………………………….                                          ……………………………. 
                     Místostarosta obce                                                             Starosta obce 
                                                            
                           
Datum: 03. 10. 2015 
 


