
 
    

Výpis usnesení 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                 

konaného dne 2. 6. 2021 

 

Usnesení 1/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 

Usnesení 2/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu a ověřovatele 

zápisu.    

Usnesení 3/22/2021 - Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení                             
21. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 4. 2021. 

 
Usnesení 4/22/2021 - Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet obce 

Vepřová za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Usnesení 5/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová 

sestavenou k 31.12. 2020.   

  

Usnesení 6/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Základní školy a 

mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace sestavenou k 31.12. 2020.  Zároveň 

schvaluje příspěvek do rezervního fondu organizace ve výši 2 833,47 Kč na úhradu 

záporného hospodářského výsledku z účtu zřizovatele. 

 

Usnesení 7/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o rezignaci 

ředitele Základní školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace                                                

ke dni 30. 6. 2021. 

 

Usnesení 8/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení konkurzního 

řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Vepřová, 

příspěvková organizace. 

 

Usnesení 9/22/2021  - Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s jmenováním člena 

školské rady  pana Ing. Martina Doležala  za zřizovatele  Základní školy a mateřské školy 

Vepřová, příspěvková organizace. 

 

Usnesení 10/22/2021  - Zastupitelstvo obce stanovuje, že určeným zastupitelem pro 

projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Vepřová v uplynulém období bude 

starosta obce  pan Miroslav Nejedlý. 

 

Usnesení  11/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o 

věcném břemeni č. NM – 014330067412/001. 



Usnesení 12/22/2021 - Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď  Smlouvy č. 4/2002 
ZD Velká Losenice, IČO: 00145106 o odvozu a ukládání komunálního odpadu                                  

ze dne 25. 2. 2002. 
 

 Usnesení  13/22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci 

z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina. 

 Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku na vstup do Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko. 
 

Usnesení 15/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o pronájem 

obecního pozemku p.č. 1029/2 v k. ú. Vepřová. 

 

Usnesení 16/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 7. 5. 2021 

 

Usnesení  17/22/2021 - Zastupitelstvo obce neschvaluje  Žádost č.j.14/21 o podporu 

Linky bezpečí, z.s.  

 

Usnesení 18/22/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost č.j. 15/21 o 

příspěvek na výstavbu domova pro seniory v Novém Městě na Moravě. 

 

 

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

   Ing. Martin Doležal                 Miroslav Nejedlý 
      místostarosta obce                         starosta 

 

 


