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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V05/2019 konaného dne  

26.11.2019 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019. (usnesení č. 1) 

 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330056981/001 a HO-014330056983/001. (usnesení 
č. 3)  

 Záměr směny části parcely č. 2238/2 (dle nového geometrického plánu 2238/91) o výměře 60 m2. 
(usnesení č. 4)  

 Darovací smlouvu č. DS-19-BKT-007. (usnesení č. 5)  

 Výši stočného na rok 2020 39,21Kč/m3 + příslušná sazba DPH. (usnesení č. 6) 

 Schvaluje příspěvek pro Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. na rok 2019 a na rok 2020 
ve výši 10.000,- Kč na každý rok. (usnesení č. 8) 

 Zapojení do systému spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP Hustopeče a pověřuje starostu 
k zapracování do rozpočtu. (usnesení č. 9) 

 Příspěvek ve výši 18.000,- Kč pro Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, z. s. a příspěvek 5.000,- 
Kč pro Svaz tělesně postižených ČR, z. s., MO Bořetice. (usnesení č. 12) 

 Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbice na období 2020-2022. (usnesení č. 13) 

 Rozpočtové opatření č. 17. (usnesení č. 14) 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě CO-15-BKT-011. (usnesení č. 16) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatele pana Romana Varmužu, volí návrhovou komisi pány Aleše Pavlů a Františka Poláška a 
volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Havelku a Jiřího Kubíka. (usnesení č. 2) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Znova vypsání výběrového řízení k projektu Pasportizace obecního majetku obce Vrbice. (usnesení 
č. 7) 

 Rozpočtová opatření č. 15 a 16. (usnesení č. 14) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Příspěvek pro Diakonii ČCE – středisko Betlém z důvodu zapojení do systému spolufinancování 
sociálních služeb v rámci ORP Hustopeče. (usnesení č. 10) 

 Příspěvek pro Malovaný kraj, z. s.  (usnesení č. 15) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice stanovuje: 

 Prodejní cenu stavebních parcel v lokalitě Samota na 950,-Kč/m2 + příslušná sazba DPH a pověřuje 
starostu k vypracování geometrických plánů, zaměření pozemků a následně k vypsání záměru 
prodeje. (usnesení č. 11) 
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