
                                                               

Výpis usnesení 12. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 01.06.2016 

Usnesení 1/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje  program jednání.                            

Usnesení 2/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2015, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová za rok 2015, bez výhrad. 

Usnesení 3/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová za rok 2015. 

Usnesení 4/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová za rok 

2015. 

Usnesení 5/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016. 

Usnesení 6/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 2  územního plánu 

Vepřová za použití ustanovení § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                                   

Usnesení 7/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele pana Romana 

Stránského, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu projednání zprávy o uplatňování 

ÚP Vepřová v souladu s ust. § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v procesu projednání návrhu 

změny č. 2 územního plánu Vepřová.                                                                                           

Usnesení 8/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořizování změny č. 2 

územního plánu Vepřová podle ust. § 6 odstavce 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.                       

Usnesení 9/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy o věcném 

břemeni č. NM-014330033831/001. 

Usnesení 10/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2016 s firmou 

Precol s.r.o. IČO: 26461935 na realizaci projektu „Lepší podmínky pro sportování mládeže ve 

Vepřové. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž univerzálního sportovního povrchu                              

na parc. č. 1074 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 11/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem 

Vysočina č. ID ZZO01555.0130. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace                  

na financování potřeb jednotky dobrovolných hasičů obce. 

Usnesení 12/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 147/16 o prodloužení 

stanovené lhůty – získání pravomocného oprávnění k započetí stavby rodinného domu na 

pozemku p.č. 1139/17 v k. ú. Vepřová.                                                                                      

Usnesení 13/12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o nákup hasičské 

cisterny.                                                                                                                                                         

Usnesení 14/12/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva 

LDO Přibyslav ze dne 14. 3. 2016, 24. 3. 2016, 19. 4. 2016.                                                                                                                

Usnesení 15/12/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z valné hromady Svazku 

obecních lesů Přibyslav ze dne 26. 4. 2016.                                                                                     

Usnesení 16/12/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti Obce Vepřová o 

zanesení do plánu zimní údržby úseku silnice III/35013 mezi městysem Havlíčkova Borová a 

křižovatkou s komunikací č. II/350 ve směru k obci Vepřová.                                          

Usnesení 17/12/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď Vodafone Czech Republic 

a.s. o řešení dostatečného pokrytí signálem GSM.                                                                                         

Usnesení 18/12/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření odboru geologie MŽP 

k možnosti posouzení rizika výskytu těžkých kovů v podzemní vodě v okolí obce Vepřová.                                                     

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

         Miroslav Nejedlý                                                                                                                          Roman Stránský  
         zástupce starosty                                                                                                                          starosta 


