
 

Usnesení 15. veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 22. 7. 2020 

 Usnesení 1/15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení 2/15/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 6. 2020. 

Usnesení 3/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo                       

s firmou Zdeněk Kolouch, Zednické práce, Chotěboř, IČO: 16258525 na provedení opravy  

chodníku u kapličky  v obci Vepřová a pověřuje starostu podpisem smlouvy.                                                                                                                 

 Usnesení  4/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo                     

s  firmou  Zdeněk Kolouch, Zednické práce, Chotěboř, IČO: 16258525 na provedení 

opravy sociálního zařízení v budově základní školy ve Vepřové a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.                                                                                                                 

 Usnesení 5/15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku    

v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina pro Kraj 

Vysočina, IČO 70890749, se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dle podkladové přílohy.     

 

Usnesení  6/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p.č. 473 a pozemku p.č. 1914 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení  7/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 54/20                      

o skácení vzrostlého stromu na pozemku p.č. 338 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení  8/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej 

pozemku p.č.168 o výměře 16 m2  v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení  9/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje obsah Smlouvy o dílo                

pro vyhlášení  veřejné zakázky na stavební práce na realizaci akce „Obec Vepřová – 

posílení vodárenské soustavy“.   

Usnesení  10/15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o dotaci  Základní a 

mateřské školy Vepřová na nákup výpočetní techniky z programu MAP III.                                                                                                                                                                                                         

Usnesení 11/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí   Rozpočtové opatření 

č.1,3,4/2020.                                           

Usnesení 12/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí   Zápis z výjezdního 

jednání představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 19. 6. 2020. 

Usnesení 13/15/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí   Zápis z jednání valné 

hromady Svazku obcí Přibyslavska ze dne 11. 6. 2020.                                                                                                           

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

   Ing. Martin Doležal                 Miroslav Nejedlý 
      místostarosta obce                         starosta 


