
 

 

   

 

Výpis usnesení 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 09. 03. 2016 

 
 
 

Usnesení 1/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.  

Usnesení 2/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 14/EN/16 

s firmou Enviro – Ekoanalytika, s.r.o., Velké Meziříčí, IČO: 49446690 na projekt „Oprava 

vodovodního řadu“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Usnesení 3/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu 

Vysočiny na opravu oplocení víceúčelového hřiště.                                                                                                                                   

Usnesení 4/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 

Vavroušek Martin, Žďírec nad Doubravou, IČO: 62070908 na opravu oplocení 

víceúčelového hřiště a pověřuje starostu podpisem této smlouvy až po podání žádosti o 

dotaci z FV.   

Usnesení 5/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou         

Dílo, výrobní družstvo, Svratouch, IČO: 00029858 na opravu oplocení vodárny a 

prameniště pitné vody a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.                                                                                                                                

Usnesení 6/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Ministerstvo 

životního prostředí ČR o provedení hydrologické studie podzemní vody v k. ú. Vepřová.                                                                                                                                 

Usnesení 7/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru: 

Centru pro zdravotně postižené,  pracoviště Žďár nad Sázavou 1 000 Kč, Svazu 

důchodců ČR, Žďár nad Sázavou  2 000 Kč, Domácímu  hospici  v Novém  Městě  na 

Moravě 1 000 Kč.                                                                                                          

Usnesení 8/11/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování daru  k životnímu 

jubileu 70 a 80 a následně  každých pět let formou poukázky ve výši 1 000 Kč                      

od 1.1.2016. 

Usnesení 9/11/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku           

p.č. 1129/3 v k.ú. Vepřová o výměře 740 m2. 

Usnesení 10/11/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 02. 2016. 

Usnesení 11/11/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení stavebního 

povolení pro stavbu „Polyfunkční objekt“ na pozemku  p.č. 125, 1074 a 1822/1           

v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 12/11/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí MÚ Žďár nad 

Sázavou, odboru životního prostředí ze dne 4.3.2016 o schválení „Kanalizačního řádu 

kanalizace pro veřejnou potřebu obce Vepřová. 

 

 

……………………………….                                                   ………………………………..  

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


