
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva V05/2017, konaného dne 24.10. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V05/2017. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Klára Beranová. (usnesení č. 2) 

 Ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a pana Romana Varmužu a návrhovou komisi pana Tomáše 

Bílka a pana Jiřího Zálešáka. (usnesení č. 3) 

 Rozpočtové opatření č. 11. (usnesení č. 5) 

 Úpravu zprávy o uplatňování Územního plánu Vrbice, která obsahuje zadání Změny č. 1 Územního 

plánu Vrbice. podle § 6 odstavce (5) písmena e) a dle § 47 odstavce (5) zákona č. 183/2006 sb. O 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. (usnesení č. 6) 

 Cenu stočného pro rok 2018 ve výši 36,99 Kč/m3 bez DPH. (usnesení č. 7) 

 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2742/9 a části pozemku p.č. 

2741/3 o výměře 36m2 (nové p.č. 2742/15) a pověřuje starostu k vyvěšení na úřední desce. 

(usnesení č. 8) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-030  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 10) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-031 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 11) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-032 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 12) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-033 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 13) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-034 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 14) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-036  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 15) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-037 a CO-17-PKF-038 a pověřuje starostu k podpisu těchto smlouvy. 

(usnesení č. 16) 

 Finanční podporu pro službu Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka, ve výši 10.000,- Kč a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 17) 

 Výpověď  smlouvy o poskytnutí služeb se společností Hantály a.s. uzavřenou dne 16.12.2015. 

(usnesení č. 19) 

 Program rozvoje obce Vrbice na období 2018-2023. (usnesení č. 20) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje: 

 Starostu obce k účasti v elektronické dražbě na pozemky v k.ú. Vrbice. (usnesení č. 21) 
 
 

 

 



 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 10. (usnesení č. 4) 

 
 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Záměr vytvoření parkovacího místa na části pozemku p. č. 2238/2. (usnesení č. 9) 

 Záměr prodeje pozemku p.č. 112/1. (usnesení č. 18) 
 

 

 Ve Vrbici dne 25.10.2017 

  

 

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


