
 

 

OBEC VEPŘOVÁ 

              

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 

1/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 29. zasedání Zastupitelstva obce Vepřová.  
2/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
3/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový plán 2021 -  2031. 
4/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 104/21 ze dne 9. 2. 2022 o koupi pozemku              

p. č. 421 o výměře 576 m2 a pozemku p. č. 1926 výměře 482 m2 v k. ú. Vepřová                                  
na výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy. 

5/29/22 Zastupitelstvo obce zamítá žádost č.j. 110/22 ze dne 9. 3. 2022 o koupi pozemku   
 p. č. 421 o výměře 576 m2 a pozemku p. č. 1926 výměře 482 m2 v k. ú. Vepřová                                 
na výstavbu rodinného domu. 

6/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej a koupi pozemků mezi fyzickou 
osobou a jednotlivými   členskými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav se sídlem 
Ronovská 338, 582 22 Přibyslav (obec Vepřová jako podílový spoluvlastník ve výši podílu 
2/710) dle předloženého geometrického plánu. 

7/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 422 o výměře                   
504 m2, pozemku p. č. 2602 o výměře 292 m2, pozemku p. č. 415 o výměře 979 m2,  
pozemku p. č. 413 o výměře 786 m2, pozemku p. č. 475 o výměře 148 m2, pozemku p. č. 
2598 o výměře 926 m2, vše v k. ú. Vepřová. 

8/29/22 Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pachtu na pozemek p. č. 2167 o výměře 17 462 m2 a 
pozemku p. č. 2168 o výměře 1261 m2. 

9/29/22 Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci 
mezi obcí Vepřová IČ: 00374440 a společností Elektrárny Opatovice, a. s.,IČ: 27567320 a 
společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IČ 49356089 při systémovém řešení 
odpadového hospodářství Obce Vepřová. Účastníci memoranda deklarují společný zájem 
na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady dle textu 
memoranda, který je přílohou zápisu. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu 
memoranda. 

10/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty 
vykázané hospodařením prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v obci Vepřová za rok 2021 
ve výši 25 600 Kč. 

VÝPIS USNESENÍ 

z 29. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VEPŘOVÁ 

KONANÉHO DNE 23. 3. 2022 

 



11/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – ODPADY 2022 – 
Program na podporu předcházení vzniku a třídění odpadů 2022. 

12/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – VENKOVSKÉ 
SLUŽBY – Program na podporu projektu v oblasti zachování veřejných služeb na venkově. 

13/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – AKCESCHOPNOST 
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 2022. 

14/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2022              
na projekt: „Výměna oken v základní škole“. 

15/29/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Havlíčkův Kraj, o.p.s.                                                       
na rekonstrukci občanské vybavenosti (hygienické zařízení) v kulturním areálu                                      
ve Vepřové. 

16/29/22 Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí: 

 

• zprávu nezávislého auditora o provedení forenzního auditu v Základní škole a mateřské 
škole Vepřová, p. o., 

• vyjádření ředitelky Základní školy a mateřské školy Vepřová,  p. o. k zjištěným 
nedostatkům z forenzního auditu,                                                                                                                        

• kontrolu usnesení 28. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 2. 2022,                          

• zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 25. 2. 2022, 

• žádost o koupi stavební parcely č. j. 28/22, 

• žádost o koupi stavební parcely č. j. 105/22, 

• žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce č. j.106/22, 

• žádost o koupi stavebního pozemků č. j. 107/22. 
 

 

Ve Vepřové dne 23. 3. 2022 

                      

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

 


