
 

 

Výpis usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 14. 7. 2021 

 

 Usnesení 1/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

Usnesení 2/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu a ověřovatele 

zápisu.    

Usnesení 3/23/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 6. 2021. 

4/23/2021 Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení  o udělení odměny řediteli Základní 

školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace v souvislosti s ukončením výkonu 

činnosti ředitele. 

Usnesení 5/23/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek konkursního 

řízení a jmenování starostou obce Vepřová  dne 12. 7. 2021   na vedoucí pracovní místo 

ředitelky Základní školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organizace                     

paní Mgr. Jaroslavu Truksovou. 

Usnesení 6/23/2021 – Zastupitelstvo obce odkládá ukončení smlouvy o nájmu bytu 

v budově č.p. 46 v souvislosti s ukončením pracovního poměru v Základní škole a 

mateřské škole, příspěvková organizace. 

Usnesení 7/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční dar obcím zasaženým 

živelnou katastrofou ve výši 45 000 Kč. 

Usnesení 8/23/2021 - Zastupitelstvo obce rozhoduje vybrat jako nejvhodnější nabídku 

veřejné zakázky „OBNOVA INTERIÉRU OBECNÍHO ÚŘADU VEPŘOVÁ" nabídku 

společnosti Zdeněk Kolouch, IČ 16258525 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla 

hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

Usnesení 9/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi                     

Obcí Vepřová a společností Zdeněk Kolouch, IČ 16258525 na realizaci veřejné zakázky 

OBNOVA INTERIÉRU OBECNÍHO ÚŘADU VEPŘOVÁ".  Cena díla je 1 513 353 Kč         

bez DPH. 

Usnesení 10/23/2021 - Zastupitelstvo obce se zavazuje, že v co nejkratší době bude 

řešena oddílná kanalizace zakončena čistírnou odpadních vod. 

 

Usnesení 11/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 
pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO Přibyslav ze dne 17. 5. 2018. 
 

Usnesení 12/23/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení zastaralého a 
nefunkčního majetku Základní školy a mateřské školy Vepřová, příspěvková organice dle 

předloženého návrhu na vyřazení v celkové výši 159.608,00 Kč ze dne 30. 6. 2021. 
 



Usnesení 13/23/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost o opravu obecní 

cesty p.p.č.1811 a p. p .č. 1810 a ořez větví k domu č. p. 44. 

 

Usnesení 14/23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku               

Obce Vepřová č. 1/2021 o nočním klidu.  

 

Usnesení 15/23/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání členské 

schůze LDO Přibyslav ze dne 10. 6. 2021. 

 

Usnesení 16/23/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z výjezdního jednání 

představenstva a kontrolní komise ze dne 25. 6. 2021.  

 

 

                      

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


