
 

 

Usnesení  z 4. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 01.04.2015 

 

Usnesení 1/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje  program jednání.                            

Usnesení 2/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015.               

Usnesení 3/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015        

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vepřová.                                                                           

Usnesení 4/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o činnosti finančního a 

kontrolního výboru za rok 2014.                                                                                                

Usnesení 5/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 102000350/148 o smlouvě 

budoucí se společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení na pozemku parc. č.  843/1 v k . ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou.                                                                                                                       

Usnesení 6/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1020000350/193 o smlouvě 

budoucí se společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním 

distribučního zařízení na pozemku parc. č. 2365/1 v k. ú. Jámy.                                                                                                                               

Usnesení 7/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek a 

jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech.                                                                                            

Usnesení 8/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku a žádost na zpracování 

„Průkazu energetické náročnosti budovy obecního úřadu a budovy základní školy v obci 

Vepřová“.  

Usnesení 9/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny 

na zřízení webových stránek pro ZŠ a MŠ Vepřová. 

Usnesení 10/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup upomínkových předmětů pro 

potřeby obce.                                                                                                                                  

Usnesení 11/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finančního příspěvku               

u příležitosti vítání občánků.                                                                                                                                             

Usnesení 12/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o nakládání                                        

s odpadem s firmou Miroslav Odvárka ODAS.                                                                          

Usnesení 13/4/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o přiznání hospodářského 

výsledku ZŠ a MŠ Vepřová.                                                                                                         

Usnesení 14/4/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření 

obce za rok 2014.                                                                                                                                     

Usnesení 15/4/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly 

plateb pojistného u VZP Nové Město na Moravě.                                                                                 

Usnesení 16/4/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva 

LDO Přibyslav ze dne 29.1.2015 a 27.2.2015.                                                                

Usnesení 17/4/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva 

SOP Přibyslavska ze dne 25.2.2015.                                                                                                    

Usnesení 18/4/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu MAS Havlíčkův 

kraj, o.p.s. za rok 2014.  

   

 

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

         Miroslav Nejedlý                                                                                                                          Roman Stránský  
         zástupce starosty                                                                                                                          starosta 


