
 

 

Výpis usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 09.09.2015 

 
 
 

Usnesení 1/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.  

Usnesení 2/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015 

Usnesení 3/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemků parcelní číslo 1129/2 a 1129/3 v katastrálním území Vepřová. 

Usnesení 4/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s firmou Elektrowin a.s. 

IČO:27257843 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.                                         

Usnesení 5/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu mezi            

LDO Přibyslav a panem Josefem Kovandou. 

Usnesení 6/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje umístění spolků SK Vepřová, 

SDH Vepřová a Mysliveckého sdružení Vepřová na adrese Vepřová č.p. 36.                   

Usnesení 7/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j 216/15 o odložení 

zahájení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1139/18 v katastrálním území 

Vepřová. 

Usnesení 8/7/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Žádost č.j 213/15 o pokácení vzrostlého stromu 1 ks lípa na pozemku   p.č. 45/8         

v k. ú. Vepřová.   

Žádost č. j. 214/15 o pokácení vzrostlého stromu 1 ks lípa  na pozemku  p.č.  9           

v k. ú. Vepřová. 

Žádost č. j. 215/15 o pokácení vzrostlých stromů 2 ks kaštanů na pozemku p.č. 249/2     

v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 9/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na autobusový spoj č. 7 

linky 840105 s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou v 12,50 h ve směru Vepřová, Velká 

Losenice, Přibyslav.      

Usnesení 10/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 nájemní smlouvy 

ze dne 28.4.2011 mezi členskými obcemi a Lesním družstvem obcí Přibyslav. 

Usnesení 11/7/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 19.06.2015.  

Usnesení 12/7/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti o zřízení 

autobusového spoje mezi Vepřovou a Havlíčkovou Borovou. 

Usnesení 13/7/2015 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Úvodní jednání v rámci 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vepřová  se bude konat                 

15.10.2015 v 17,00 hod.  

Usnesení 14/7/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. 

 

 

 

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

Miroslav Nejedlý                                                                            Roman Stránský  

zástupce starosty                                                                           starosta obce 


