
 

Výpis usnesení 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                                        

ze dne 16. 12. 2020 

 

Usnesení 1/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání  

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení 2/19/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení   

18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.10.2020. 

Usnesení 3/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření                      

č. 11/2020. 

Usnesení 4/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová               

na rok 2021. 

Usnesení 5/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý rozpočtový 

výhled Obce Vepřová na roky 2022 - 2023. 

Usnesení 6/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Základní a 

mateřské školy Vepřová na rok 2021. 

 Usnesení 7/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled 

rozpočtu Základní školy a mateřské školy Vepřová na roky 2022 - 2023. 

Usnesení 8/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur, včetně složení 

inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek 

obce k 31. 12. 2020. 

 Usnesení 9/19/20 -  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

s firmou E-On  Distribuce o připojení pozemku p. č. 41 v obci a k. ú. Vepřová 

k distribuční soustavě. 

Usnesení 10/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. NM-014330062724/001 s firmou EON – Distribuce na akci s názvem: 

„Veselíčko hájenka: rek. vedení NN“. 

 

Usnesení 11/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování    obnovy 

vodovodu a kanalizace pro Obec Vepřová na období 2021 – 2030. 

Usnesení 12/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 

s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu Ford 

Transit pro vybavení JPO Vepřová ve výši 300 000 Kč. 

Usnesení 13/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o stavební 

povolení na výstavbu hasičské zbrojnice v obci Vepřová. 

Usnesení 14/19/20 – Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j. 61/20 o koupi 

pozemku p.č. 422 a p. č. 421 v k. ú. Vepřová.  



Usnesení 15/19/20 – Zastupitelstvo zamítlo Žádost č.j. 63/20 o koupi pozemku 

v obci Vepřová. 

 Usnesení 16/19/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j.69/20 o koupi 

pozemku p.č. 419 a p.č. 1925 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 17/19/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci                  

na akci “Obnova interiéru obecního úřadu ve Vepřové“ z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR z programu-Podpora obnovy a rozvoje venkova-Název podprogramu                           

DT 117d8210E-Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.                                                    

Usnesení 18/19/20 – Zastupitelstvo obce schválilo Žádost č.j. 75/20 o směnu 

pozemku p.č. 118 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 19/12/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 29. 11. 2020. 

  


