
   

 

Výpis usnesení 24. veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 18.04.2018 

 

Usnesení 1/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.                            

Usnesení 2/24/2018 - Zastupitelstvo obce vydává  po ověření podle ustanovení § 54 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. II územního plánu 
Vepřová není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a č. 5,  se 

stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako 
orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 

171 až 174 správního řádu Změnu č. II územního  plánu Vepřová.  
Usnesení 3/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu 

Vysočiny na vypracování studie budoucího odkanalizování obce Vepřová.                                     

Usnesení 4/24/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů Zastupitelstva obce 

Vepřová pro volební období 2018 - 2022.                                                                                  

Usnesení 5/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu mezi 

podílnickými obcemi LDO Přibyslav a Lesním družstvem obcí Přibyslav                                   

dle GP č. 307-20/2018.                                                                                                      

Usnesení 6/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje novou Smlouvu o zemědělském 

pachtu k pozemkům ve spoluvlastnickém podílu ve výši 2/710 v katastrálním území 

členských obcí Lesního družstva obcí Přibyslav.                                                                          

Usnesení 7/24/2018 -  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k smlouvě 

pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a Lesním družstvem obcí se sídlem 

v Přibyslavi.                                                                                                      

Usnesení 8/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti na KÚ Vysočina 

o rozšíření komunikace Vepřová - Havlíčkova Borová.                                                         

Usnesení 9/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti o dotaci z Fondu 

Vysočiny na nákup velkoobjemových nádob na bioodpad a nádoby na použitý olej 

z kuchyní.                                                                                                                                                                                                                                         

Usnesení 10/24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo                    

na provedení opravy dvou úseků chodníků v obci Vepřová a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.    

 

    

                                                                                                           

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

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


