
 

 

 

 

Výpis usnesení 12.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 17. 12. 2019 

 

 
Usnesení 1/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání, 
ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

. 
Usnesení 2/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová na rok 

2020. 
 

Usnesení 3/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
Obce Vepřová na roky 2021 - 2022. 
 

Usnesení 4/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Vepřová               
na rok 2020. 
 

Usnesení 5/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu           

ZŠ a MŠ Vepřová na roky 2020 - 2022. 

Usnesení 6/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur, včetně složení 

inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce                      

k 31. 12. 2019. 

Usnesení 7/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p.č. 85/15 v k. ú. Vepřová o výměře 1 763 m2. 

Usnesení 8/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č.  NM-014330053389/005. 

Usnesení 9/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě          

ze dne 7.11.1994 s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o. z na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu.  

Usnesení 10/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 Kupní smlouvy     

ze dne 22. 1. 2007 s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o na zajištění odvozu 

separovaného odpadu.   

Usnesení 11/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě                       

č. 6011404148 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti s firmou Zdar, a.s.      

Usnesení 12/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné za pronájem obecního 

bytu v budově Vepřová č.p.46 s platností od 1. 1. 2020. 

Usnesení 13/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu 

plynárenského zařízení: číslo smlouvy 9419003121/4000227940 uzavřené na základě 

smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 9418001332/4000215796 ze dne 

4.6.2018 mezi obcí Vepřová a firmou GasNet, s.r.o. IČO: 27295567 se sídlem Klíšská 



940/96, 400 01 Ústí nad Labem v rozsahu PZ IS lok. Votavnice Vepřová. STL plynovod 

délka 427,7 m, přípojky délka 200,01m. Výše nájemného činí 12. 562 Kč za rok. 

Usnesení 14/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku               

č. 3/2019, o místním poplatku ze psů. Výše ročního poplatku je 100 Kč za každého psa. 

Usnesení 15/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku             

č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného. 

Usnesení 16/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci                   

na herní prvky. 

Usnesení 17/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje skácení stromu                               

na soukromém pozemku p.č. 1881/3 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 18/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy o 

věcném břemeni na stavbu s názvem“ Vepřová, Samota, Družstvo: rekonstrukce NN“ 

Usnesení 19/12/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 

s Městem Žďár nad Sázavou o výkonu dotačního managementu s platností do roku 

2022. 

Usnesení 20/12/2019 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 29. 11. 2019. 

Usnesení 21/12/2019 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole 

z KHS ze dne 3. 12. 2019 

 
 
 
 
Ing. Martin Doležal, v.r.                                                                                              Miroslav Nejedlý,v.r. 

     místostarosta obce                                                                                                      staros ta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 


