
   

 
 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V02/2019 konaného dne  29.4.2019 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2019. (usnesení č. 1) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030050243/001 a Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. 1030051080/001 a souhlasí s provedením přípojky k p. č. 892/5 a st. 208. 
(usnesení č. 4)  

 Záměr prodeje části pozemku p. č. 857/1 (nové označení p. č. 857/47) o výměře 25 m2 a stanovuje cenu 
250,-Kč/m2. (usnesení č. 5)  

 Směnnou smlouvu s Římskokatolickou farností Vrbice u Břeclavi. (usnesení č. 6) 

 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-19-BKT-010. (usnesení č. 7) 

 Záměr prodeje částí pozemku p. č. 2238/2 a p. č. 2864 a části pozemku 857/1 a dále schvaluje záměr 
prodeje části p. č. 2820/29 o výměře 15 m2 a p. č. st. 759 o výměře 13 m2. (usnesení č. 8) 

 Prodej smykového nakladače New Holland a pověřuje starostu obce k prodeji nejvyšší nabídce. (usnesení 
č. 9) 

 Záměr prodeje vysokozdvižné plošiny Multicar a pověřuje starostu obce k prodeji nejvyšší nabídce. 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje koupi přívěsové vysokozdvižné plošiny. (usnesení č. 10) 

 Koupi a financování smykového nakladače Bobcat S570. (usnesení č. 11) 

 Účetní uzávěrky a návrhy na rozdělení zisku příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská 
škola Vrbice. (usnesení č. 12) 

 Rozpočtové opatření č. 5. (usnesení č. 13) 

 Nabídku tankovacích karet společnosti Axigon a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 14) 

 Pomoc pracovníků obce při realizaci opravy kostela sv. Jiljí. (usnesení č. 15) 

 Darovací smlouvu č. DS-19-BKT-005. (usnesení č. 16) 

 Úpravu obecního pozemku pro parkovací místo před domem č. p. 34 za podmínek zpevnění a zajištění 
svahu. (usnesení č. 17) 

 Předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Lokálna iniciativa aktivuje regióny“, jehož cíle jsou 
v souladu s platným územním plánem obce Vrbice, strategickým plánem rozvoje obce Vrbice a 
nadřazených územněplánovacích a rozvojových dokumentací. Zabezpečení realizace projektu v souladu 
s podmínkami poskytnutí dotace. Zabezpečení finančních prostředků na 10% spolufinancování 
realizovaného projektu ve výši rozdílů celkových nákladů projektu 21.413,44€ a poskytnutého NFP 
v souladu s podmínkami poskytnuté dotace ve výši 2.141,35€. (usnesení č. 19)  

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatele pana Františka Poláška a volí návrhovou komisi paní Markétu Veverkovou a pana Jiřího 
Zálešáka a volí ověřovatele zápisu pány Romana Varmužu a Jiřího Kubíka. (usnesení č. 2) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice vyslovuje souhlas: 

 S uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelem p. Romanem Varmužou. (usnesení č. 3) 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 3 a 4. (usnesení č. 13) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Směnu části p. č. 858/11. Obecní komunikace před domy č. p. 148 a 242 se nachází na parcele vlastněné 
obcí Vrbice. (usnesení č. 18) 
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