
Usnesení ze zasedání zastupitelstva V04/2017, konaného dne 12. 9. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V04/2017. (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 Jiřího Zálešáka. (usnesení č. 3) 

 Rozpočtové opatření č. 9. (usnesení č. 5) 

 Dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Mikroregion Hustopečsko. (usnesení č. 6) 

 Smlouvu o poskytnutí dotace JMK na projekt „Zahřejme se z vinohradů“ ve výši 200.000,- Kč a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 7) 

 Příspěvek na IDS JMK na rok 2018, ve výši 54.750,-Kč. (usnesení č. 9) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330044503/001 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

(usnesení č. 10) 

 Směnu části pozemků p. č. 112/1 a 2219/4 (nové p. č. 112/48 – 58 m2) za část pozemku p. č. 256/3 

(nové p. č. 2997 – 37 m2). Rozdíl ve výměře se směnou pozemků zaplatí žadatel. (usnesení č. 11) 

 Záměr prodeje části pozemku p. č. 112/1 (nové č. p. 951 – 30 m2) a pověřuje starostu k vyvěšení záměru 

na úřední desce. (usnesení č. 12) 

 Smlouvu o pachtu č. CO-17-PKF-016  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 13) 

 Záměr prodeje pozemku p. č. 2821/270 a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce 

(usnesení č. 14) 

 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje nebo směny pozemků: p. č. 2902/3 (65 m2), p. č. 

437/132 (29 m2), část pozemku p. č. 2821/191 (nové p. č. 2821/279 – 128 m2), část pozemku p. č. 

2821/254 (nové p. č. 2821/283 – 530 m2), část pozemku p. č. 2821/255 (305 m2), část pozemku p. č. 

2821/254 (183 m2), p. č. st. 437/52 (95 m2), p. č. st. 437/59 (3 m2), p. č. 2821/85 (150 m2) a pověřuje 

starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. (usnesení č. 15) 

 Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. (usnesení č. 16)  

 Nákup dodávkového vozidla na základě výběru nejlepší cenové nabídky. Dále pověřuje starostu obce 

k vyvěšení záměru o prodeji stávajícího vozidla Š-Felicia Pickup a k podpisu smlouvy o prodeji vozidla za 

nejvyšší cenu. (usnesení č. 18) 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

(usnesení č. 19) 

 
 
 



 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8. (usnesení č. 4) 

 Smlouvu o dílo s firmou VOTONA na dodávku a montáž kotlů pro Základní školu Vrbice. (usnesení č. 8)  

 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Umístění kontejneru Diakonie na použitý textil v katastru obce Vrbice. (usnesení č. 17) 

 

 Ve Vrbici dne 15.9.2017 

  

 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
         František Polášek – starosta obce    Tomáš Bílek – místostarosta 
      
 


