
 

 

 

Výpis usnesení 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 18. 12. 2018 

 
Usnesení 1/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.  

Usnesení 2/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová na rok 

2019. 
Usnesení 3/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 
Obce Vepřová na roky 2020 - 2021. 

Usnesení 4/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Vepřová               
na rok 2019. 

Usnesení 5/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu           

ZŠ a MŠ Vepřová na roky 2019 - 2021. 

Usnesení 6/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci                            

z programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu „Technická a dopravní 

infrastruktura v obci Vepřová“ a schvaluje Příkazní smlouvu č. 2018068 o poskytnutí 

poradenských služeb od firmy IPI s.r.o.se sídlem Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad 

Sázavou IČO: 469 78 13 na administraci zpracování žádosti o dotaci. 

Usnesení 7/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

mezi Obcí Vepřová a Městem Žďár nad Sázavou na dobu určitou do 31. 12. 2022 o 

výkonu přenesené působnosti v projednávání přestupků. 

Usnesení 8/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise a 

plán inventur pro rok 2018. 

Usnesení 9/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě                       

č. 6011404148 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní 

dopravní obslužnosti s firmou Zdar, a.s.                                                                                                            

Usnesení 10/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 20 ke smlouvě          

ze dne 7.11.1994 s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o. z na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu.                                                                                           

Usnesení 11/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Kupní smlouvy     

ze dne 22. 1. 2007 s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o na zajištění odvozu 

separovaného odpadu.                                                                                                                

Usnesení 12/3/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

s firmou AVE. CZ odpadové hospodářství s.r.o. uzavřené dne 2. 10. 2007 o provedení 

mobilního svozu nebezpečných odpadů.                                                                                         

Usnesení 13/3/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření                       

č. 7,8/2018.                                                                                                                                  

Usnesení 14/3/2018 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 30. 11. 2018. 

 

                           ……………………………    
                         Miroslav Nejedlý 

                      starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


