
 

 

OBEC VEPŘOVÁ 

              

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 

1/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 28. zasedání Zastupitelstva obce Vepřová.  
2/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele o ověřovatele zápisu.  
3/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání publikace „Kniha fotografií obce Vepřová“. 
4/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu „Obec Vepřová  

posílení vodárenské soustavy“. Předmětem dodatku je posun termínu dokončení projektu.                                                                                                     
5/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu „Obnova interiéru                                                                                                                                                                                                                     

budovy obecního úřadu Vepřová“. Předmětem dodatku je posun termínu dokončení 
projektu.                                                                                                     

6/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 417 o 
výměře 700 m2 v obci a k. ú Vepřová, za dohodnutou kupní cenu 180 Kč/1 m2. Kupující se 
dále zavazuje podílet se na úhradě části nákladů spojených s vybudováním a připojením 
inženýrských sítí ve výši 50. 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem výše 
uvedené smlouvy jejíž uzavření schválilo tímto usnesením. 

7/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 400/21  ze dne 23. 12. 2021 o koupi pozemku               
p. č. 471 o výměře 775 m2 a pozemku p. č. 1922  výměře 495 m2  v  k. ú. Vepřová                                  
na výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou kupní smlouvy. 

8/28/22 Zastupitelstvo obce zamítá žádost č.j. 24/22 ze dne 10. 1. 2022 o koupi pozemku   
 p. č. 471 o výměře 775 m2 a pozemku p. č. 1922 výměře 495 m2 v k. ú. Vepřová                                 
na výstavbu rodinného domu. 

9/28/22 Zastupitelstvo obce souhlasí budoucí směnnou části pozemku p.č.116 za část obecního 
pozemku p. č. 43 dle předloženého návrhu. 

10/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar: Centru pro zdravotně postižené, pracoviště Žďár 
nad Sázavou 2 000 Kč, Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou 2 000 Kč, Domácímu hospici 
v Novém Městě na Moravě 2 000Kč, Asociaci postižených dětí, Klub úsměv Žďár                     
nad Sázavou 10 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem příslušných darovacích 
smluv. 

11/28/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 421 o výměře                 
576 m2 a p. č. 1926 o výměře 482 m2 v obci a k. ú. Vepřová. 

VÝPIS USNESENÍ 

Z 28. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VEPŘOVÁ 

KONANÉHO DNE 8. 2. 2022 

 



_______________________________________________________________________________ 

 

• Zastupitelstvo obce Vepřová nepřijalo návrh usnesení k žádosti ze dne 12. 12. 2021 o skácení 
vzrostlého stromu u domu č.p. 17. Návrh byl zamítnut. 

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2021                          

• Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2021 

• Zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 27. 1. 2022 

• žádost o pořízení nádob na bioodpad 
 

 

Ve Vepřové dne 13. 2. 2022 

                      

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

 


