
 

 

Výpis usnesení  22. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 07.02.2018 

 

Usnesení 1/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.                            

Usnesení 2/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou                          

Enviro – Ekoanalytika, s.r.o., IČO: 49446690 na monitoring pitné a odpadní vody.                                              

Usnesení 3/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek veřejného 

projednání  Změny územního plánu č. II v obci Vepřová konané dne 31.1. 2018.                                                                                                                               

Usnesení 4/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar: Centru pro 

zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou, Svazu důchodců ČR Žďár nad 

Sázavou, Domácímu hospici v Novém  Městě  na Moravě, Asociaci postižených dětí, Klub 

úsměv Žďár nad Sázavou. Na transparentní účet Obce Malá Losenice pro Natálku 

Urbanovou.                                                                                                                                     

Usnesení 5/22/2018 -  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene pro přípojku NN na pozemku p.č. 1400/1 v k. ú. Vepřová.                                                                                                                           

Usnesení 6/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o riziku 

navýšení nákladů za odpadové hospodářství.                                                                                                                  

Usnesení 7/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

s firmou Santis, a.s., IČO: 25546791 na vypracování projektové dokumentace „Stavební 

lokalita RD Votavnice“                                                                                                            

Usnesení 8/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Programu obnovy Venkova na opravu chodníků v obci Vepřová.                                          

Usnesení 9/22/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 61/18 na vybudování 

vodovodní přípojky na pozemku p.č.223 v k. ú. Vepřová.                                                          

Usnesení 10/22/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření                   

č. 7,8/2017.                                                                                                                                                                           

Usnesení 11/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti 

kontrolního a finančního výboru za rok 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Usnesení 12/22/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:                                                          

Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí Přibyslavska ze dne 14. 12. 2017.                                                   

Zápis ze zasedaní valné hromady Svazku obecních lesů ze dne 14. 12. 2017.                             

Zápis z jednání představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 15.12.2017.                              

Usnesení 13/22/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí mimořádné zvýšení 

nájemného za pronájem obecních pozemků Zemědělskému družstvu Velká Losenice             

za rok 2017.                                                   

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

   Miroslav Nejedlý, v.r.                Roman Stránský, v.r. 
      zástupce starosty                         starosta 


