
 
       

Výpis usnesení 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                 

konaného dne 20. 11. 2019 

 

Usnesení 1/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání, 

zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu.     

Usnesení 2/11/2019 - Zastupitelstvo obce  bere na vědomí zápis z minulého zasedání 

zastupitelstva obce bez připomínek. 

 Usnesení 3/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí  

 na prodej pozemku p.č. 85/19 o výměře 1029 m2 v k. ú. Vepřová.   

   

Usnesení 4/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí   

 na prodej pozemku p.č. 85/18 o výměře 1030 m2 v k. ú. Vepřová.  

     

Usnesení 5/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě vyhlášeného záměru 

dne 14.8.2019 Žádost č.j. 616/19 na prodej pozemku p.č.85/35 o výměře 754 m2 a 

pozemku p.č. 85/36 o výměře 199 m2  v k.ú. Vepřová. 

 

Usnesení 6/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě vyhlášeného záměru 

dne 14.8.2019 Žádost č.j. 536/19 na prodej pozemku p.č.85/3 o výměře 720 m2 a 

pozemku p.č.85/13 o výměře 573 m2 v k. ú. Vepřová.  

 

Usnesení 7/11/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost č.j. 407/19 na prodej 

pozemku p.č. 85/40 a v k.ú. Vepřová. 

 

Usnesení 8/11/2019 - Zastupitelstvo obce odkládá projednání Žádosti č.j. 377/19 

na prodej pozemku v k.ú. Vepřová. 

 

Usnesení 9/7/2019 - Zastupitelstvo obce odkládá projednání Žádosti č.j. 539/19            

na prodej pozemku v k.ú. Vepřová Martinu Strašilovi, bytem Dobrá 105. 

 

Usnesení 10/11/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost č.j. 588/19 na prodej 

pozemku p.č. 85/20 a 85/21 v k.ú. Vepřová. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

      



Usnesení 11/11/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku                        

č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Vepřová s účinností                            

od 1. 1. 2020. Stanovená výše poplatku je 400 Kč na osobu s trvalým i přechodným 

pobytem v obci a na stavbu sloužící k individuální rekreaci. 

      

Usnesení 12/11/2019  - Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro odběr pitné vody pro 

rok 2020. Pro obyvatele obce 20 Kč/m3. Pro podnikatele 24 Kč/m3, předaná voda obci 

Malá Losenice 14 Kč/m3. 

 

Usnesení 13/11/2019  - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti a přijetí dotace                         

na pořízení  komunální techniky  a nákup nového traktoru, včetně příslušenství. 

 

Usnesení 14/11/2019  - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření                      

č. 5,7/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Martin Doležal                 Miroslav Nejedlý 
      místostarosta obce                         starosta 

 

 


