
 

 

Výpis usnesení 21. veřejného zasedání  Zastupitelstva  obce Vepřová                                            

ze dne 14. 4. 2021 

 

Usnesení 1/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.  

Usnesení 2/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele o ověřovatele 

zápisu. 

Usnesení 3/21/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

20. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 2. 2021.                           

Usnesení 4/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej 
pozemků p. č. 419 o výměře 375 m2 a p.č. 1925 o výměře 515 m2 v obci a k. ú. Vepřová. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení 5/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecní železobetonové 

garáže.                                                                                                                                                                                                                                                 

Usnesení 6/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

Kolového traktoru ZETOR 9520. 

 

Usnesení 7/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídky a 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce zadané mimo režim zákona  
č. 134/2016 Sb.  na realizaci akce“ Obnova interiéru Obecního úřadu Vepřová. 
 

Usnesení 8/21/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty vykázané hospodařením 
prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v obci Vepřová za rok 2020 ve výši 9 569 Kč. 
 

Usnesení 9/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnu nemovitostí a uzavření 

směnné smlouvy mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí, se sídlem 
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav,  IČ: 642 59 773 dle přiloženého geometrického plánu. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

                                                                                                                                                          
Usnesení 10/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje směnu nemovitostí a uzavření 

směnné smlouvy mezi Obcí Vepřová jako podílnickou obcí Lesního družstva obcí 
Přibyslav a obcí Slavětín, Slavětín č.p. 7, IČ: 00580082, jejímž předmětem je směna části 
pozemku p.č. 409/3 v k.ú. Staré Ransko a část  p.č. 49/13 v k.ú. Slavětín u Oudoleně. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Usnesení 11/20/2011 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke kupní smlouvě 
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089 na zajištění odvozu 
separovaného odpadu. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
 
 

 



Usnesení 12/20/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 01442011 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v mezi Obcí Vepřová a 

SFŽP ČR, IČO: 00020729. Podpora je určena výhradně na akci: „Obec Vepřová – posílení 
vodárenské soustavy“ ve výši 3 000 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 
 
Usnesení 13/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  realizaci projektu                           

„ NOVOSTAVBA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBCE VEPŘOVÁ“. 
 
Usnesení 14/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení 

práce mezi obcí a neuvolněným zastupitelem. Vymezení pracovní činnosti je vypracování 
projektové dokumentace na realizaci projektu “Novostavba hasičské zbrojnice obce 

Vepřová“. 
 
Usnesení 15/20/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup plechové garáže              

pro potřeby JPO Vepřová. 
 

 Usnesení 16/20/2021 - Zastupitelstvo obce beze na vědomí Zápis z jednání 
představenstva LDO Přibyslav ze dne 26. 2. 2021.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Usnesení 17/20/2021 - Zastupitelstvo obce beze na vědomí Souhrnné informace         

ke Komplexním pozemkovým úpravám Vepřová. 

 

  

                            

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

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


