
 

 

 

 

 

Výpis usnesení 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 1. 11. 2017 
 
 

Usnesení 1/20/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.  

Usnesení 2/20/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene č.1040012232/036 na akci „Vepřová, Samota, Družstvo: 

rekonstrukce NN“. 

Usnesení 3/14/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a poskytnutí 

finančního daru 10 000 Kč Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na činnost pečovatelské 

služby. 

Usnesení 4/14/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 271/17 o prodloužení 

kupní smlouvy ze dne 14.9.2009 na dobu neurčitou, včetně Dodatku č. 1. ke kupní smlouvě 

na pozemek p.č. 1061/11 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 5/20/2017 - Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost ke kácení stromu                     

na obecním pozemku p.č. 6/27 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 6/20/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje změnu usnesení č. 3, bod 5 ze dne 

01.03.2011 a stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích 

ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 

opatření do výše 100 00 Kč  na jednotlivý závazný ukazatel. V případě příjmů a přidělení 

účelových dotací z jiných rozpočtu lze provádět rozpočtová opatření v neomezené výši.   

Rozpočtová opatření nad 100 000,- Kč na jednotlivý závazný ukazatel schvaluje 

zastupitelstvo obce. 

Usnesení 7/20/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro neuvolněného člena 

zastupitelstva obce.                                                                                                                                                       

Usnesení 8/20/2017 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o trvalé připojení 

odběrného místa k distribuční soustavě NN. (Lokalita rodinných domů VOTAVNICE)                      

Usnesení 9/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Vepřová za rok 2017.                                                                          

Usnesení 10/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření            

č. 5/2017.                                                                                                                                             

Usnesení 11/20/2017 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Svazku 

obcí Přibyslavska ze dne 25. 9. 2017.                                                                                     

Usnesení 12/20/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO ze dne 6. 10. 2017.                                                                                                        

Usnesení  13/20/2017 –  Zastupitelstvo obce bere na vědomí jednání starosty na MÚ 

Žďár nad Sázavou s dotčenými orgány ohledně  Návrhu změny č. II. územního plánu 

Vepřová. 

 

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

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


