
 

OBEC VEPŘOVÁ       

Zastupitelstvo obce Vepřová přijalo tato usnesení: 

1/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 32. zasedání Zastupitelstva obce Vepřová.  
2/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.  
3/32/22 Smlouvu o zřízení věcného břemene s EG.D., č. NM014330065922/001 YPM. 
4/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 475 o výměře                  

148 m2 a pozemku p. č. 2598 o výměře 926 m2 v k. ú. Vepřová.  
5/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru pachtu na pozemek p. č. 2180 o výměře 

34 401 m2 a pozemek p. č. 2183 o výměře 1 025 m2 v k. ú. Vepřová. 
6/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 457/2, ostatní plocha 

o výměře 5 m2 v k. ú. Vepřová. 
7/32/22 Zastupitelstvo obce se zavazuje poskytnout příspěvek na zpevnění hranice stavební parcely 

pozemku p. č. 469 v k. ú. Vepřová. 
8/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku p. č.  179/4, ostatní plocha 

o výměře 26 m2 v k. ú. Vepřová. 
9/32/22 Dodatek č. 1 ke kupním smlouvám se smlouvou o předkupním právu věcném pozemku             

p. č. 247, pozemku p. č. 244 a pozemku p. č. 157, vše v k. ú. Vepřová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku                   

v celkové částce 53 536,80 Kč dle předloženého návrhu. 
11/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku 

s příspěvkovou organizaci   Základní škola a mateřská škola Vepřová. 
12/32/22 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Vepřová, p. o.                   

na rok 2022 ve výši 70 000 Kč. 

_______________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo obce Vepřová bere na vědomí: 

• rozpočtové opatření č. 3/2022, 

• kontrolu usnesení 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová konaného                       
dne 24. 6. 2022, 

• zápis z jednání představenstva LDO Přibyslav ze dne 24. 6. 2022. 
 

 

Ve Vepřové dne 7. 9. 2022                      

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

VÝPIS USNESENÍ 

z 32. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VEPŘOVÁ 

KONANÉHO DNE 7. 9. 2022 

 


