
 

 

   

 

Výpis usnesení 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 08. 03. 2017 
 
 

Usnesení 1/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.  

Usnesení 2/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

č.6011404148 s firmou ZDAR, a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok od 2017 – 2018. 

Usnesení 3/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene s energetikou EON Distribuce, a.s.  Předmětem smlouvy je  

trasa podzemního kabelového vedení NN, akce „Vepřová, Samota, Družstvo: 

rekonstrukce NN, č. 1040012232 

Usnesení 4/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru: 

Centru pro zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou. Svazu důchodců ČR, 

Žďár nad Sázavou. Domácímu hospici v Novém Městě na Moravě. Asociaci zdravotně 

postižených dětí, klub Úsměv, Žďár nad Sázavou.  

Usnesení 5/16/2017 - Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru 

na činnost spolku Klub přátel školy při ZŠ a MŠ  Velká Losenice.                                                                                                                                                               

Usnesení 6/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 

s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na generální opravu automobilové 

hasičské stříkačky Škoda 706 RTHP.                                                                                                                                 

Usnesení 7/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu 

Vysočiny na nákup velkoobjemových sběrných nádob. 

Usnesení 8/16/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje založení DSO Mikroregion 

Žďársko, vstup obce Vepřová do tohoto dobrovolného svazku obcí, znění smlouvy o 

založení dobrovolného svazku a znění stanov tohoto svazku.                                                                    

Usnesení 9/16/20167- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav za dne 16.12.2016.                                                        

Usnesení 10/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 26.1.2017.                                                                                             

Usnesení 11/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inspekční zprávu a 

protokol z inspekční činnosti v Základní a mateřské škole Vepřové konané ve dnech                 

24. - 28. listopadu 2016.                                                                                                                        

Usnesení 12/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost ZŠ a MŠ Vepřová 

o přiznání zlepšeného hospodářského výsledku.                                                                           

Usnesení 13/16/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání „Veřejná 

doprava Vysočiny“ ze dne 17.2.2017.                                                                                

 

 

 

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

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


