
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva V06/2017, konaného dne 19. 12. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V06/2017. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Renatu Horákovou. (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. 16. (usnesení č. 5) 

 Rozpočet obce Vrbice na rok 2018 v paragrafovém znění. (usnesení č. 6) 

 Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na období 2019-2020 pro Základní školu 
Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace a návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů 
rozpočtů na období 2019-2020 pro Mateřskou školu Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace. 
(usnesení č. 7) 

 Rozpočet neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Základní škola Vrbice, okres Břeclav 
na rok 2018 a rozpočet neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Vrbice, 
okres Břeclav na rok 2018. (usnesení č. 8) 

 Plán inventur na rok 2017. (usnesení č. 9) 

 Složení likvidační komise pro inventarizaci na rok 2017. Předseda: Tomáš Bílek, členové: Ing. Jiří Kubík, 
Mgr. Renata Horáková, sekretář: Ing. Ludmila Varmužová. (usnesení č. 10) 

 Dokument „Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče“ zpracovaný v rámci projektu 
Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999. (usnesení č. 11) 

 Smlouvu o dílo č. CO-17-PKF-041  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 12) 

 Návrh směny pozemků p. č. 1830/75 ve vlastnictví obce Vrbice za pozemky p. č. 833/1, 833/4, 833/5 ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu Praha a pověřuje starostu k vyvěšení záměru směny pozemků. 
(usnesení č. 13) 

 Prodej části pozemku p. č. 857/1 (cca 30m2) a pověřuje starostu k vyvěšení záměru prodeje části 
pozemku. (usnesení č. 15) 

 Prodej části pozemku p. č. 2238/2 (nové p. č. 953) cca 2m2 a pověřuje starostu k vyvěšení záměru 
prodeje pozemku. (usnesení č. 16) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330045991/001 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
(usnesení č. 17) 

 Zastupitelstvo obce Vrbice stanovuje svým neuvolněným členům zastupitelstva obce Vrbice za výkon 
funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí:  620,- Kč 
Člen výboru /komise/zvláštního orgánu obce:  1.220,- Kč 
Předseda výboru /komise/zvláštního orgánu obce:  1.500,- Kč 
Místostarosta:  8.640,- Kč  
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
příslušné funkce. 
 (usnesení č. 18) 

 Poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč pro Domovinku Němčičky o.p.s. a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 19) 

 Poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč pro BILICULUM, z.ú. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
(usnesení č. 20) 

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč, pro Diakonii BETLÉM a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 21) 



 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených z. s. Bořetice a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 23) 

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro žákovskou dechovou hudbu Mutěňané-Čejkovjané 
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 24) 

 Odkoupení pozemku p. č. ST 471/2 za cenu 60.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení 
č. 25) 

 Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. 17101415 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 26) 

 Kupní smlouvu č. CO-17-PKF-042  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 27) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 12, 13, 14, a 15. (usnesení č. 4) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Prodej pozemků p. č. 857/20, 857/27 a 2211/1 . (usnesení č. 14) 

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč. (usnesení č. 22) 

 

 Ve Vrbici dne 23.12.2017 

  

 

 

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


