Usnesení ze zasedání zastupitelstva V01/2017, konaného dne 31.1.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:















Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V01/2017. (usnesení č.1)
Zapisovatelku paní Renatu Horákovou. (usnesení č. 2)
Ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a Paní Kláru Beranovou a návrhovou komisi
pana Tomáše Bílka a pana Romana Varmužu. (usnesení č.3)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (Základní škola) a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy. (usnesení č. 4)
Smlouvu o dílo na projektové práce „Základní škola Vrbice – vestavba učeben“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 5)
Vyvěšení záměrů obce o právu provedení stavby- Vinařství Horák, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx.
(usnesení č. 6)
Smlouvu o provedení stavby k RD č.p. 156, smlouvu o provedení stavby k RD č.p. 49, smlouvu
o provedení stavby k RD č.p. 199 a pověřuje starostu k podpisu smluv. (usnesení č. 7)
2
Záměr prodeje části pozemku p. č. 858/20 o max. výměře 140m (dle geometrického
zaměření) a pověřuje starostu k jeho vyvěšení na úřední desce. (usnesení č. 8)
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 112/1 a 2219/4 (dle geometrického zaměření) a pověřuje
starostu k jeho vyvěšení na úřední desce. (usnesení č. 9)
Rozpočtový výhled na období 2017-2020. (usnesení č. 10)
Finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2017 pro Vlaštovku Hodonín. (usnesení č. 11)
Sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na rok 2017 pro Stonožku, denní stacionář Mikulov.
(usnesení č. 13)
Zprávu o uplatňování Územního plánu Vrbice, která obsahuje zadání Změny č. 1 Územního
plánu Vrbice. (usnesení č. 14)
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330041688/001 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy (usnesení č. 15)

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí:



Zprávu kontrolního výboru za období 1.4.201 – 31.12.2016. (usnesení č. 17)
Projekt Ekologický, rekreační a vinařský areál SYFANY a začleňuje žádost do změn územního
plánu obce Vrbice. (usnesení č. 18)

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje:
 Finanční příspěvek na rok 2017 pro Diakonii Klobouky. (usnesení č. 12)
 Připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“. (usnesení č. 16)

Ve Vrbici dne 31.1.2017

---------------------------------------------------------Tomáš Bílek – místostarosta

---------------------------------------------------------František Polášek – starosta obce

