
 

 

 

Výpis usnesení 15.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 20. 12. 2016 

 
 
 

Usnesení 1/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.  

Usnesení 2/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.  

Usnesení 3/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová               

na rok 2017.   Rozpočtový výhled na 2018 - 2020. 

Usnesení 4/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou 

CREOX IČO: 05073936 na vytvoření nových webových stránek obce.                                                                             

Usnesení 5/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. 

e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování územního plánu Vepřová v uplynulém 

období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení 6/15/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Podání žádosti o dotaci:  

a) KÚ Vysočina z Programu obnovy venkova 

b) KÚ Vysočina na opravu automobilové hasičské cisterny 

c) podání žádosti o dotaci z PGRLF na pořízení komunální techniky 

Usnesení 7/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  návrh Zprávy o uplatňování 

územního plánu Vepřová v uplynulém období s pokyny pro zpracování návrhu změny         

č. II ÚP Vepřová doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány uvedený 

v příloze č. 1. 

Usnesení 8/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole Krajské 

hygienické stanice Jihlava ze dne 6. 12. 2016 na požadavky a rozsah kontroly jakosti pitné 

vody. 

Usnesení 9/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 3.11.2016.                                                                                 

Usnesení 10/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí   Zápis z jednání valné 

hromady Svazku obcí  Přibyslavska ze dne 6. 12. 2016.                                                  

Usnesení 11/15/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí   Zápis ze zasedaní valné 

hromady Svazku obecních lesů ze dne 6. 12. 2016. 

 

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

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


