
 

 

Usnesení  z 2. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 17.12.2014  

Usnesení 1/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání.                            

Usnesení 2/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje  Rozpočet obce Vepřová na rok 2015. 

Usnesení 3/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na 2015-2018. 

Usnesení 4/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5,6/2014 a 

zplnomocňuje starostku obce k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci s tím, že na 

nejbližším zasedání ZO bude  rozpočtové opatření č.7 předloženo k projednání.                      

Usnesení 5/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo                      

č. 02/2014 s ing. Janovským, který se týká změny projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 

a k realizaci stavby na akci: „Polyfunkční objekt (změna 2014)“ p.č. 125,1074  v k. ú. Vepřová                                                                                                                                          

Usnesení 6/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

16/14/CE/CZ – Zateplení budovy obecního úřadu. 

Usnesení 7/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi pro inventarizaci 

majetku obce k 31.12.2014. 

Usnesení 8/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s RWE o nájmu plynárenského 

zařízení. 

Usnesení 9/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné 

spolupráci s MAS Havlíčkův Kraj. 

Usnesení 10/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84, písmeno f)zákona 

č.128/2000 Sb. v platném znění k zastupování obce na členských schůzích LDO v Přibyslavi 

starostu obce Romana Stránského.  

Usnesení 11/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84, písmeno g)zákona č. 

128/2000 Sb. v platném znění do volených orgánů LDO v Přibyslavi starostu obce Romana 

Stránského.  

Usnesení 12/2/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 

Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Vepřová o vykonávání rozhodování ve správním řízení podle 

z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích a ukládání sankcí. 

Usnesení 13/2/2014 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Smlouvu o výkonu funkce mezi 

LDO a členy vykonávající funkce v LDO. 

Usnesení 14/2/2014 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Povolení o vypouštění odpadních 

vod do 31.12.2019. 

Usnesení 15/2/2014 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Zápis z jednání představenstva 

LDO za dne 24.10.2014 a 28.11.2014. 

Usnesení 16/2/2014 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Zápis z jednání valné hromady 

Svazku obcí Přibyslavska  ze dne 20.11.2014.  

Usnesení 17/2/2014 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Zápis z jednání  valné Svazku 

obecních lesů Přibyslav ze dne 20.11.2014. 

 

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

   Miroslav Nejedlý, v.r.                Roman Stránský, v.r. 
      zástupce starosty                         starosta 


