
 

 

OBEC VEPŘOVÁ 

              

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 

1/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 31. zasedání Zastupitelstva obce Vepřová.  
2/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
3/31/22 Zastupitelstvo obce Vepřová schvaluje Závěrečný účet obce Vepřová za rok 2021 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
4/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Vepřová sestavenou k 31.12. 2021.   
5/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Vepřová, 

příspěvková organizace sestavenou k 31.12. 2021 s výsledkem hospodaření – 1.093,32 Kč                      

s tím, že záporný hospodářský výsledek bude vyrovnán příspěvkem od zřizovatele na provoz                         
ZŠ a MŠ v roce 2022. 

6/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 413 v k. ú. Vepřová             
o výměře 786 m2 v k. ú. Vepřová.  

7/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 415 o výměře                  
979 m2 v k. ú. Vepřová.  

8/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2602 o výměře                  
292 m2 a pozemku p. č. 422 o výměře 504 m2, vše v k. ú. Vepřová.  

9/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o směně pozemků s fyzickou osobou a Obcí 
Vepřová, IČO: 00374440 kterou se směnuje pozemek p. č. 2599 o výměře 1 063 m2, trvalý 
travní porost, zapsaném na LV 1 v k. ú. Vepřová za pozemek   p. č. 2483 o výměře 1025 m2, 
trvalý travní porost, zapsaném na LV 102. 

10/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 10/29/2022 ze dne 23. 3. 2022 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. 

11/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty vykázané 
hospodařením prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v obci Vepřová za rok 2021 ve výši 
28 800 Kč. 

 

VÝPIS USNESENÍ 

z 31. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VEPŘOVÁ 

KONANÉHO DNE 22. 6. 2022 

 



12/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu pozemku p.č. 2167 o výměře 
17 462 m2 v k. ú. Vepřová. 

13/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu pozemku p.č. 2168 o výměře                 
1261 m2. 

14/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost č.j. 239/22 o koupi pozemku p.č. 475 o výměře                     
148 m2 a pozemku p.č. 2598 o výměře 926 m2 . 

15/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním 
družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČ: 64259773, ve výši 56 tis.Kč, na každý 
jeden tisíc Kč, za součet základního a dalšího členského vkladu.  Při konkrétní hodnotě  
zmíněného součtu dva tisíce Kč je to celkem  112 000 Kč. 

16/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výše uvedeného závazku uzavřením smlouvy mezi 
obcí Vepřová a Lesním družstvem obcí Přibyslav, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav,                             
IČ: 64259773,  o dalším členském vkladu a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu.  

17/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022.   
18/31/22 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na výrobu 400 ks knihy Vepřová včera a dnes 

s firmou TVÁŘE, s.r.o., se sídlem Polnička 63, 591 02 Polnička.                                                                                                                                 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová konaného                       
dne 11. 5. 2022, 

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

Ve Vepřové dne 22. 6. 2022 

                      

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

 


