
 

 

 

 

Výpis usnesení 27.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová                        

ze dne 21. 12. 2021 

 

 
Usnesení 1/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.  
 
Usnesení 2/27/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 
Usnesení 3/27/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021. 

 
Usnesení 4/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Vepřová na rok 
2022. 
 

Usnesení 5/27/2021- Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce 
Vepřová na roky 2023 - 2024. 
 

Usnesení 6/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Vepřová, 
příspěvková organizace  na rok 2022.                         

 
Usnesení 7/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu           

ZŠ a MŠ Vepřová, příspěvková organizace na roky 2023 - 2024. 

Usnesení 8/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j.115/21                              

ze dne 27.10.2021  o koupi pozemku p.č. 417 v k. ú. Vepřová o výměře 700 m2. 

Usnesení 9/27/2021 - Zastupitelstvo obce zamítlo  Žádost č.j. 118/21                                

ze dne 8.11.2021  o koupi pozemku p.č. 417 v k. ú. Vepřová o výměře 700 m2. 

Usnesení 10/27/2021 - Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j.119/21                              

ze dne 8.11.2021  o koupi pozemku p.č. 417 v k. ú. Vepřová o výměře 700 m2. 

Usnesení 11/27/2021 - Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost č.j.120/21                               

ze dne 8.11.2021  o koupi pozemku p.č. 417 v k. ú. Vepřová o výměře 700 m2. 

Usnesení 12/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 471 a p.č. 1922 v k. ú. Vepřová. 

Usnesení 13/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur, včetně složení 

inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce                      

k 31. 12. 2021. 

Usnesení 14/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy 

vodovodu a kanalizace Vepřová na roky 2022 – 2031 včetně kalkulace pro vodné na rok 

2022. 

Usnesení 15/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě 

pachtovní mezi podílnickými obcemi LDO a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi 



Usnesení 16/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 

uzavřené dne 2. 10. 2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o mobilním svozu 

nebezpečných odpadů.                     

Usnesení 17/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě           

ze dne 7.11.1994 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a 

uložení tuhého komunálního odpadu a bioodpadu.  

Usnesení 18/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 smlouvy                    

ze dne 22. 1. 2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o na zajištění odvozu 

separovaného odpadu.   

Usnesení 19/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje 

uzavření „Smlouvy o odstranění či využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO – S-OO3 

Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa s 

městem Přibyslav Bechyňovo Náměstí 1, 582 22 Přibyslav IČ: 00268097 dle přiloženého 

ceníku. 

Usnesení 20/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací 

s Obcí Šlapanov č.p.40, 582 51 Šlapanov, IČO:00268348. Předmětem výpůjčky je 

zahradní kompostér v počtu 62 ks a 1 ks kontejneru na textil pořízených v rámci projektu 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Šlapanov a partnerských obcích, realizovaného 

v rámci 122. Výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020. 

Usnesení 21/27/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce a 

následné uzavírání těchto smluv se zájemci o zahradní kompostér a pověřuje starostu obce 

podpisem těchto smluv. 

Usnesení 22/27/2021 – Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s návrhem na přijetí 

opatření k nápravě zjištěného nedostatku a k zamezení jeho opakování uvedeného 

v Protokolu o kontrole samostatné působnosti provedené u obce Vepřová Ministerstvem 

vnitra ČR dne 2. 11. 2021. 

Usnesení 23/27/2021– Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar s SK Vepřová            

ve výši 20 000 Kč. 

Usnesení 24/27/2021 – Zastupitelstvo obce stanovuje termín konání akce Sraz 

rodáků obce Vepřová  na  28. 5. 2022. 

Usnesení  25/27/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při 

tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina. 

 

Zastupitelstvo obce Vepřová  

• bere na vědomí kontrolu usnesení kontrolu usnesení 26. zasedání zastupitelstva 

obce konaného dne 27. 10. 2021 

• bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené             

u obce Vepřová ze strany Ministerstva vnitra ČR 

• bere na vědomí zjištěný nedostatek uvedený v protokolu z kontroly 



• pověřuje účetní obce zaslání kopie zápisu ze zasedání ZO, včetně přijatého 

nápravného opatření a jeho plnění Ministerstvu vnitra ČR datovou schránkou 

včetně kopie dokumentu Protokolu zveřejněného na ÚD obce Vepřová po dobu 

nejméně 15 dnů dokládající řádné zveřejnění záměru plynoucích z projednání 

výsledků kontroly spolu s přijatým opatřením Ministerstvu vnitra ČR 

• bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4,5/2021 

• bere na vědomí Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne                                   

16. 11. 2021 

• bere na vědomí Žádost č.j. 117/21 o odkoupení pozemků v k. ú. Vepřová 

• bere na vědomí Žádost č.j. 123/21 o odkoupení stavebního pozemku v obci 

• odkládá Žádost ze dne 12.12.2021 o skácení stromu na obecním pozemku                    
u domu č.p. 17 a nákup kontejnerů na bioodpad 
 


