
 

 

Výpis usnesení 20. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 24. 2. 2021 

 

Usnesení 1/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.  

Usnesení 2/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele o ověřovatele zápisu 

Usnesení 3/20/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

19. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2020.                           

Usnesení 4/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej 

pozemků p.č. 419 o výměře 375 m2 a p.č. 1925 o výměře 515 m2 v obci a k. ú. Vepřová. 

Usnesení 5/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej 

obecní železobetonové garáže.                                                                                                                                                                                                                                                     

Usnesení 6/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene  č. NM-001030060017/001 – EMON na zhotovení zemní 

kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 216 v obci a k. ú. Vepřová. 

 

Usnesení 7/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu s SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Vepřová, IČO: 48899798 o poskytnutí finančního příspěvku 

Obci Vepřová ve výši  100 000 Kč  na kompenzaci nákladů na nákup dopravního 

automobilu Ford Transit. 

  

Usnesení 8/20/2021 - 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 2 000 Kč, Asociaci 

postižených dětí, Klub úsměv Žďár nad Sázavou 10 000 Kč. 

                                                                                                                                                               

Usnesení 9/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti 
kontrolního a finančního výboru   za rok 2020.    

 
Usnesení 10/20/2011 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s firmou IPI s.r.o.,                 
IČO: 46978135 na zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky „Obnova interiéru 

obecního úřadu Vepřová“.  
 
Usnesení 11/20/2021 – Zastupitelstvo obce zamítá Žádost č.j. 6/21   o koupi 

pozemku p.č. 421 (576 m2) a  pozemku p.č. 1926 (482m2) od obce Vepřová na výstavbu 
rodinného domu.  

 
Usnesení 12/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  žádost  o řešení svahu  
u pozemku p.č. 462 v obci a k. ú. Vepřová. 

 
Usnesení 13/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kanalizační řád obce Vepřová 

vypracovaný společností ENVIRO EKOANALITIKA s.r.o., IČ: 49446690. 
 



Usnesení 14/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  Zástavní 
smlouvu 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. 
 

 Usnesení 15/20/2021 - Zastupitelstvo obce beze na vědomí Zápis z jednání 
představenstva LDO Přibyslav ze dne 18. 12. 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Usnesení 16/20/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 
představenstva LDO Přibyslav ze dne 29. 1. 2021.       

 
Usnesení 17/20/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí finanční příspěvek                   
ZD Velká Losenice na opravu komunikace Vepřová - Velká Losenice ve výši 30 000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  

                            

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

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


