
 

 

Výpis usnesení 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 8. 9. 2021 

 

 Usnesení 1/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

Usnesení 2/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu a ověřovatele 

zápisu.    

Usnesení 3/24/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

23. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 7. 2021. 

Usnesení 4/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  Zprávu č. 3 o uplatňování 

územního plánu Vepřová v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona                                

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Usnesení 5/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vybrat jako nejvhodnější nabídku 

zakázky malého rozsahu „Výměna oken ve škole" nabídku společnosti Vekra, Hlavní 456, 

250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024  z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící 

komisí vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Usnesení 6/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi                     

Obcí Vepřová a společností Vekra, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČO: 28436024                       

na realizaci projektu Výměna oken ve škole".  Cena díla je 216 591,98 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Usnesení 7/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ 

Vepřová, příspěvková organizace ve výši 180 233 Kč. 

Usnesení 8/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku                  

č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Usnesení 9/24/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku                  

č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Usnesení 10/24/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě                  

o umístění kontejnerů s TextilEco a.s. 

Usnesení 11/24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě se společností EG. D, a.s. se sídlem Lidická 1573/36, Černá Pole 602 00 

o zřízení věcného břemene - kabelové vedení NN "Suky, úprava DS NN sm. hájenka"              

na pozemcích ve spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav (Obec Vepřová podíl 2/710) 

- části p. č. 1193, 1354/3 a 1422/4 v k.ú. Obyčtov  a vyjadřuje  souhlas                                            

s umístěním distribučního zařízení. 

 

 



Usnesení 12/24/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření                        

č. 3/2021. 

Usnesení 13/24/2021 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 27.8.2021. 

 

Usnesení 14/24/2021 – Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost o poskytnutí daru 

spolku Naše odpadky, z.s. Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČO: 10722289. 

 

                      

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


