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Usnesení z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vrbice 

konaného dne  5.11.2018 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice (usnesení č. 2) 

 počet místostarostů 1, aby dlouhodobě uvolněný zastupitel byl jen starosta obce, a aby 
způsob volby starosty a místostarosty proběhl veřejnou volbou (usnesení č. 3) 

 odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Vrbice - zastupitel 1500,- Kč, zastupitel, 
člen výboru nebo komise 2.000,- Kč, zastupitel, předseda výboru nebo komise 2.000,- Kč, 
místostarosta 9.245,- Kč a to ode dne složení slibu (usnesení č. 10) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 zapisovatelku Ludmilu Varmužovou, volí ověřovatele zápisu Jiřího Havelku a Aleše Pavlů a 
návrhovou komisi Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka (usnesení č. 1) 

 starostu obce Vrbice pana Tomáše Bílka (usnesení č. 4) 

 místostarostku obce Vrbice paní Mgr. Markétu Veverkovou (usnesení č. 5)  

 předsedou kontrolního výboru Jiřího Kubíka a členy Jaroslavu Válkovou a Romana Varmužu 
(usnesení č. 6) 

 předsedou finančního výboru Jiřího Zálešáka a členy Liběnu Ludvovou a Františka Poláška 
(usnesení č. 7) 

 předsedou přestupkové komise JUDr. Miroslava Hlávku a jejími členy Jiří Havelku a Aleše 
Pavlů a jejich zástupce Tomáše Bílka, Jiřího Zálešáka, Markétu Veverkovou, Romana Varmužu 
a Františka Poláška (usnesení č. 8) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice zřizuje:  

 kontrolní výbor a stanovuje počet členů kontrolního výboru 3 (usnesení č. 6) 

 finanční výbor a stanovuje počet členů finančního výboru 3 (usnesení č. 7) 

 přestupkovou komisi a stanovuje počet členů přestupkové komise 3 (usnesení č. 8) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice ruší:  

 školskou a kulturní komisi a stavební komisi (usnesení č. 9) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje:  

 na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 
Břeclav a.s. starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice pí. 
Markétu Veverkovou. (usnesení č. 11) 

 pro případnou práci v orgánech společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. zastupitele 
obce Vrbice p. Jiřího Havelku (usnesení č. 11) 

 na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady společnosti Hantály a.s. starostu 
obce Vrbice p Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice pí. Markétu Veverkovou 
(usnesení č. 12) 

 pro případnou práci v orgánech společnosti Hantály a.s. starostu obce Vrbice p. Tomáše Bílka 
(usnesení č. 12) 

 zástupce obce Vrbice pro DSO Modré Hory starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka 
místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou (usnesení č. 13) 

 zástupce obce Vrbice pro Mikroregion Hustopečsko starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a 
náhradníka místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou (usnesení č. 14) 

 zástupce obce Vrbice pro DSO Dobrá Voda starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka 
místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou (usnesení č. 15) 
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 zástupce obce Vrbice pro MAS Hustopečsko starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka 
místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou (usnesení č. 16) 

 zástupce obce Vrbice na pořizování územněplánovací dokumentace starostu obce Vrbice 
Tomáše Bílka (usnesení č. 18) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje: 

 oddáváním snoubenců starostu a místostarostku obce Vrbice (usnesení č. 17) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice stanovuje: 

  místa konání slavnostních obřadů adresu Vrbice č. 89 (KD Vrbice) a dále p. č. 2238/2, 856/1, 
857/1, 857/2, 857/23, 2742/8, 2742/4, 2742/3, 2742/1, 2211/1, 2212/1, 935/3 a ST 471/1 a 
dny pro konání civilních obřadů na pátky, soboty, neděle, dny pracovního klidu a státní svátky 
(usnesení č. 17) 

 
Ve Vrbici dne 6.11.2018 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 


