
 

 

OBEC VEPŘOVÁ 

              

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 

1/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 30. zasedání Zastupitelstva obce Vepřová.  
2/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
3/30/22 Zastupitelstvo obce stanoví pro volební období 2022 – 2026 počet členů zastupitelstva obce 

Vepřová na 9. 
4/30/22 Obecně závaznou vyhlášku obce Vepřová o nočním klidu  
5/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze 

dne 17. 5. 2018 mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí 
Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 642597773. 

6/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vybrat jako nejvhodnější nabídku zakázky malého rozsahu 
„Výměna oken v základní škole" nabídku společnosti WH Develop s.r.o., Hlavní 456, 250 89 
Lázně Toušeň, IČO: 28116992 z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

7/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Vepřová a společností WH 
Develop s.r.o, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČO: 28116992 na realizaci projektu Výměna 
oken ve škole".  Cena díla je 318 305,02 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

8/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. č. NM- 
014330075762/001 - YPM za účelem umístění distribuční soustavy na pozemku p.č.114               
v k. ú. Vepřová. 

9/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 471 o výměře 775 m2 
a p.č. 2528 o výměře 495 m2  v k. ú. Vepřová. 

10/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 421 o výměře 576 m2  
a p.č. 2188  o výměře 482 m2 v k. ú. Vepřová. 

11/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 126/22 o odkoupení pozemku p.č. 413                          
v k. ú. Vepřová o výměře 786 m2 v k. ú. Vepřová.  

12/30/22 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 127/22 o prodej pozemku p.č . 415 o výměře 
979 m2 v k. ú. Vepřová.  

13/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 146/22 o prodej pozemku p.č . 415 o výměře 
 979 m2 v k. ú. Vepřová. 
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14/30/22 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 147/22 o prodej pozemku p.č . 413 o výměře 
786 m2 v k. ú. Vepřová.  

15/30/22 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 148/22 o prodej pozemku p.č . 2602 o výměře 
292 m2 a pozemku p.č. 422 o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.  

16/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 151/22 o prodej pozemku p.č . 2602 o výměře 292 
m2 a pozemku p. č. 422 o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová. 

17/30/22 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost č.j. 180/22 o prodej pozemku p.č . 2602 o výměře 
292 m2 a pozemku p.č. 422 o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.  

18/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 134/22 o pacht nemovitostí pozemku p.č. 2167 o 
výměře 17 462m2. 

19/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost č.j. 133/22 o pacht pozemku p.č. 2168 o výměře                 
1261 m2 .  

20/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na směnný prodej pozemku p.č. 2599 o 
výměře 1 063 m2 v k. ú. Vepřová. 

21/30/22 Zastupitelstvo obce schvaluje protokol o kontrole forenzního auditu ZŠ a MŠ Vepřová, p. o. 
a návrh opatření kontrolou zjištěných nedostatků. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová konaného                       
dne 23. 3. 2022, 

• zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 5. 5. 2022. 
 

Ve Vepřové dne 11. 5. 2022 

                      

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

 


