
           

 

Usnesení  z 5. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 27.05.2015 

 

Usnesení 1/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje  program jednání.                            

Usnesení 2/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2014, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová za rok 2014, bez výhrad. 

Usnesení 3/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová za rok 2014. 

Usnesení 4/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Vepřová za rok 

2014. 

Usnesení 5/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlas obce s realizací Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 

2014 – 2020.                                                                                                                                    

Usnesení 6/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci                  

„Oprava kaple v obci Vepřová“.                                                                                                         

Usnesení 7/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č.1/2015 na akci „Obnova 

hráze rybníka v obci Vepřová“.                                                                                                         

Usnesení 8/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí dotace MS Vepřová 

na pořádání Dětského dne a nákup keřů a stromů na osázení remízku pro zvěř. 

Žádost SDH Vepřová  o poskytnutí dotace na pořádání oslav 120. let založení sboru v obci. 

Usnesení 9/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 1139/11 

v k.ú. Vepřová o výměře 791 m2. 

Usnesení 10/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 118/15 o  povolení zpevnění 

plochy příjezdové cesty před pozemkem p.č. 990/3 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 11/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015. 

Usnesení 12/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování žádosti 

o dotaci na akci „Těšíme se na nové hřiště ve Vepřové“.                                                                   

Usnesení 13/5/2015 - Zastupitelstvo obce neschvaluje  Smlouvu o poskytování služeb pro  

zpracování dokumentů pro získání dotace z OPŽP na akci „Zateplení přístavby ZŠ Vepřová“.                                                                                                                                                        

Usnesení 14/5/2015 - Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu na služby energetického 

poradenství a přípravu projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce zateplení přístavby ZŠ 

Vepřová“.                                                                                                                                                        

Usnesení 15/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční 

soustavě.                                                                                                                        

Usnesení 16/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh o uzavření smlouvy o věcném 

břemeni č:NM-014330031995/001.                                                                                

Usnesení 17/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č.:1040003774/003                                                                                           

Usnesení 18/5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení vlády  č.37/2003 Sb. o 

odměňování členů zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů platností od 1.6.2015.  

V procentuální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 i v případě budoucí změny nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb.                                                                                                                                 

Usnesení 19/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva 

LDO Přibyslav ze dne 27.3.2015.                                                                                                                

Usnesení 20/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání představenstva 

LDO Přibyslav ze dne 21.4.2015.                                                                                                

Usnesení 21/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání členské schůze 



LDO Přibyslav ze dne  21.4.2015.                                                                                                 

Usnesení 22/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení nájemného za pronájem 

zemědělských pozemků ZD Velká Losenice od 1.1.2015.                                                                     

Usnesení 23/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  úplnou uzavírku silnice 

III/35011 v úseku mezi obcemi Malá Losenice a Velká Losenice dne 12. - 19. 6. 2015.                  

Usnesení 24/5/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí CHKO záměru „Obnova 

povrchu cyklostezky“  

 

 

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

         Miroslav Nejedlý                                                                                                                          Roman Stránský  
         zástupce starosty                                                                                                                          starosta 


