
 
    

 Usnesení 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                 

konaného dne 10. 6. 2020 

Usnesení 1/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání, 

zapisovatele zápisu a ověřovatele zápisu.    

Usnesení 2/14/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení                             

13. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení 3/14/2020 - Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet obce 

Vepřová za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou. 

Usnesení 4/14/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijaté opatření k nápravě 

nedostatku zjištěného při přezkoumání hospodaření Obce Vepřová za rok 2019. 

 

Usnesení 5/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová 

sestavenou k 31.12. 2019.   

  

Usnesení 6/14/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové 

organizace Základní školy a Mateřské školy Vepřová za rok 2019 a souhlasí s rozdělením 

zisku do fondu odměn ve výši 20.000,-- Kč a do rezervního fondu ve výši 9.863, 92 Kč.                                                                                                                                            

      

Usnesení 7/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová 

sestavenou k 31.12. 2019.  

 

Usnesení 8/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 58/2020M                 

na nákup stroje Kolový traktor John Deere 5090M ve výši 1.355.000 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 9/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 59/2020M                  

na nákup stroje Nákladač TracLift 240 SL ve výši  187.900 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 10/14/2020  - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej 

pozemku p.č. 85/10 o výměře 595 m2  a  pozemku p.č. 1914 o výměře 527 m2                                                 

v k. ú. Vepřová. 

Usnesení  11/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

prodej pozemku p.č. 85/2 o výměře 1 157 m2 v obci a k. ú. Vepřová  do SJM, za 
dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1m2. Kupující se dále zavazují podílet se na úhradě části 

nákladů spojených s vybudováním a připojením inženýrských sítí  ve výši 50. 000 Kč. 
 
Usnesení  12/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajské 

hygienické stanice o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel arsen 14 μg/l 
pro dodávanou pitnou vodu z vodovodu Vepřová na dobu od 1. 5. 2020 do 1. 5. 2023. 

Pro děti 0-3 roky bude poskytnut finanční příspěvek 5 Kč/1 den. Pro těhotné ženy                  

10 Kč/1 den. 



 

 Usnesení  13/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č: 1040017640/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemku p.č. 1791/5, 1791/9                                   
v k. ú. Vepřová s firmou E-ON Distribuce, a.s., za účelem nového zemního vedení kabelové 

přípojky NN na parcelu č. st. 94. 
 

Usnesení  14/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 48/50 o dar 

Římskokatolické farnosti Velká Losenice Havlíčkova Borová  na opravu varhan v kostele 

sv. Víta v Havlíčkově Borové  ve výši 20 000 Kč. 

 

Usnesení  15/14/2020 - Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j.50/20 o podporu Linky 

bezpečí, z.s.  

 

Usnesení  16/14/2020 - Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j.49/20 o příspěvek na 

činnost MO Českého svazu chovatelů poštovních holubů v Havlíčkově Borové. 

 

Usnesení   17/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost č.j. 40/20 o prodej 

parcely st.1139/5 v k. ú. Vepřová.  

 

Usnesení  18/14/2020 - Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j 39/40 o odkoupení 

části pozemku p.č.15/6 v obci a k. ú. Vepřová. 

 

Usnesení  19/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí výzvu k doložení 

chybějících dokladů k budově jiného vlastníka na obecním pozemku p.č.1822/1               

v k. ú. Vepřová. 

 

Usnesení  20/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení lhůty 

podpory z MMR na akci s názvem „Technická infrastruktura 18 bytových jednotek rok 

2008“ do 30. 9. 2023. 

Usnesení  21/14/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 28.2, 7. 6., 26. 5. 2020. 

Usnesení  22/14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vytvoření webových 

stránek pro Obec Vepřová s firmou Zdeněk Beránek, Dis.,  IČO: 71565841. 

 

 

 

 

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

   Ing. Martin Doležal                 Miroslav Nejedlý 
      místostarosta obce                         starosta 

 

 


