
 

 

   

 

Výpis usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 12. 09. 2018 

 
 
 

Usnesení 1/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení 2/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení pětičlenné hodnotící 

komise pro účely výběrového řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na veřejnou 

zakázku „Technická a dopravní infrastruktura – LOKALITA VOTAVNICE“.    

Usnesení 3/27/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č.16/2018 mezi 

Obcí Vepřová a  Ing. Hanou Veselou, Lesní 30, 591 02  Žďár nad Sázavou  na zpracování 

administrace výběrového řízení  na veřejnou zakázku „Technická a dopravní 

infrastruktura – LOKALITA VOTAVNICE“.    

Usnesení 4/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p.č. 1029/12 o výměře 5 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy. 

Usnesení 5/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p.č. 6/26 o výměře 100 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

Usnesení 6/27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 

pozemku p.č. st.223 o výměře 86 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pověřuje starostu podpisem 

této smlouvy. 

Usnesení 7/27/2018 –  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č.: 

NM 014330049896/001  s firmou E-ON za účelem umístění kabelového vedení NN na 

pozemku p.č.6/30 a p .č. v 1842/1 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 8/27/2018 –  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o  

zřízení  věcného břemene č.: NM 1030043849/001  s firmou E-ON za účelem umístění 

kabelového vedení NN na pozemku p.č.1773/7 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 9/27/2018 - Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením Svazku obecních 

lesů Přibyslav, IČO: 71247840 se sídlem Ronovská 338, Přibyslav. 

Usnesení 10/27/2018 - Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost č.j. 252/18 o skácení 

a přesazení stromů na pozemku p.č.6/4 v k. ú. Vepřová.   

Usnesení 11/27/2018 –  Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení komise na evidenci 

užívání obecních pozemků. 

Usnesení 12/27/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření                 

č. 3/2018.  

Usnesení 13/27/2018- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 31. 8. 2018.    

                                                                                                   

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

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


