
 

Výpis usnesení 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                                            

ze dne 13. 10. 2021 

 Usnesení 1/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

Usnesení 2/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele 

zápisu. 

Usnesení 3/25/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení                 

24. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 9. 2021. 

Usnesení 4/25/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p. č. 417 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 5/25/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení   

na realizaci akce „Střecha novostavby hasičské zbrojnice“. 

 

Usnesení 6/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící 

komise, Smlouvu o dílo s firmou Petr Danko, Dvorek 397, Přibyslav na realizaci zakázky 

„Střecha novostavby hasičské zbrojnice“. Cena plnění vítězné firmy činí 249 275 Kč                                  

vč. DPH. Tímto pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Usnesení 7/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení            

na realizaci akce „Okna novostavby hasičské zbrojnice“. 

 

Usnesení 8/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící 

komise Smlouvu o dílo s firmou Adest, Fryšava pod Žákovou horou 161, 592 04 na realizaci 

zakázky „Okna novostavby hasičské zbrojnice. Cena plnění vítězné firmy činí 97 582 Kč     

vč. DPH. Tímto pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Usnesení 9/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek poptávkového řízení            

na realizaci akce  „Vrata novostavby hasičské zbrojnice“. 

 

Usnesení 10/25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení hodnotící 

komise Smlouvu o dílo s firmou Adest, Fryšava pod Žákovou horou 161, 592 04 na realizaci 

zakázky „Vrata novostavby hasičské zbrojnice. Cena plnění vítězné firmy činí 139 426 Kč  

vč. DPH. Tímto pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Usnesení 11/25/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost ze dne 30. 9. 2021 

o koupi stavebního pozemku p.č. 417 v k. ú. Vepřová. 

 

Usnesení 12/25/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání 

představenstva LDO Přibyslav ze dne 24. 9. 2021. 

 

                       

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


