
 

Výpis usnesení 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                 

konaného dne 12. 2. 2020 

Usnesení 1/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání, 
ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 
Usnesení 2/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení                             
12. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 
Usnesení 3/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  

• Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví 
č. 1958020551 (dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je 
přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne obci Vepřová investiční úvěr, na 

pořízení nového traktoru John Deere PowerTech a nového čelního nakladače 
TracLift, a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek 
uvedených ve Smlouvě o úvěru,  

• Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru 
poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959020551 

(dále jen jako „Smlouva o podpoře“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu 
z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu 

maximálně ve výši 918.748,-Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to 
za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře, 

• Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce  
č. 1958020551-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návrhu, který 
je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do 

stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, 
Smlouvu  
o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí 

smlouvě, 

• Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako „Smlouva o 
zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího 
návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání 

zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o 
úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to 
dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva, 

• Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958020551-3 (dále jen 
jako „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to dle jejího návrhu, který je 

přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch 
PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo 

k pohledávkám z pojistného plnění, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní 
smlouvě k pojistnému plnění. 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Vepřová podpisem všech výše 

uvedených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením. 

Usnesení 4/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar: Centru pro 
zdravotně postižené, pracoviště Žďár nad Sázavou 2 000 Kč, Svazu důchodců ČR Žďár 



nad Sázavou 2 000 Kč, Domácímu hospici v Novém Městě na Moravě 2000 Kč, Asociaci 
postižených dětí, Klub úsměv Žďár nad Sázavou 10 000 Kč.                                                        

 
Usnesení 5/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemku p. č. 85/18 o výměře   1 030 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní 
cenu 180 Kč/ m2. Kupující se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených 
s vybudováním a připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.   
 

Usnesení 6/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemku p.č. 85/19 o výměře 1 029 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 
180 Kč/m2. Kupující se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených 
s vybudováním a připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč   

    

Usnesení 7/13/2020- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 

pozemku p.č. 85/38 o výměře 956 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 
180 Kč/m2. Kupující se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených 
s vybudováním a připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.   

  

Usnesení 8/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej 
pozemku p.č. 85/22 o výměře 664 m2, v obci a k. ú. Vepřová a pozemku p.č. 85/23 o 

výměře 485 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/ m2. Kupující 
se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a 

připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.  

 

 Usnesení 9/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

prodej pozemku p.č. 85/27 o výměře 340 m2 v obci a k. ú. Vepřová a pozemku p.č. 85/28 
m2 o výměře 391 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/m2. 
Kupující se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a 

připojením inženýrských sítí 50. 000 Kč.   
 

Usnesení 10/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

prodej pozemku p.č. 85/35 o výměře 754 m2,  v obci a k. ú. Vepřová a pozemku p.č. 85/36 
o výměře 199 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/m2. Kupující 

se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a 
připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.  
 

Usnesení 11/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy                         
na prodej pozemku p.č. 85/3 o výměře 720 m2, v obci a k. ú. Vepřová a pozemku p.č. 

85/13 m2 o výměře 573 m2, v obci a k. ú. Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/m2. 
Kupující se dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a 
připojením inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč.  

 
Usnesení č. 12/13/2020 - Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 

2021 –  2027 na svém správním území.  

Usnesení 13/13/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 85/2 (1 157 m2) a 85/10 (595 m2) a 85/12 (527 m2), v obci a k. ú. Vepřová. 



Usnesení 14/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 3/20 o odstoupení 

od prodeje pozemků ve vlastnictví obce p.č. 85/24 a pozemku p.č. 85/25 v obci a k. ú. 

Vepřová. 

Usnesení 15/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost č.j. 4/20 o koupi 

pozemků p.č. 85/10 a pozemku p.č. 85/12 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 16/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost č.j. 20/20 o koupi 

pozemků p.č. 85/2 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 17/13/2020 - Zastupitelstvo neschvaluje Žádost č.j. 7/20 o odkoupení 

pozemku p.č. 78 c, 13/3 d v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 18/13/2020 - Zastupitelstvo neschvaluje Žádost č. j. 7/20                            

o prodej stavební parcely v obci Vepřová za účelem výstavby rodinného domu. 

Usnesení 19/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost č.j. 21/20 o spravení 

odtokové roury rodinného domu. 

Usnesení 20/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje 

předčasné splacení úvěru reg. číslo 99024221527   vedeného u Komerční banky, a.s. se 

sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 45317054 ve výši 2.036.664,27 Kč včetně 

DPH v celém rozsahu na dofinancování investičního projektu: “Vepřová – Technická a 

dopravní infrastruktura – lokalita Votavnice. 

Usnesení 21/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního 

a finančního výboru na rok 2019. 

Usnesení 22/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Fondu Vysočiny na opravu sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Vepřová. 

Usnesení 23/13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Fondu Vysočiny na vypracování webových stránek obce. 

Usnesení 24/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 20. 12. 2019. 

Usnesení 25/13/2020 - Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z jednání   

představenstva a kontrolní komise LDO Přibyslav ze dne 31. 01. 2020. 

 

 

 

 

 

   Ing. Martin Doležal, v.r.                 Miroslav Nejedlý, v.r. 
      místostarosta obce                         starosta 

                                                                                                           


