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Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vrbice 

konaného dne  5.11.2018 

Začátek:  18:00 
 
Starosta obce František Polášek přivítal nově zvolené zastupitele i občany na ustavujícím zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva obce Vrbice. Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou obce Vrbice 
na den 5.11.2018 po zjištění, že nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování u Krajského 
soudu v Brně. Informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 26.10.2018, tj. nejméně 7 dní před zasedáním 
zastupitelstva obce Vrbice. Starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a v souladu se 
Zákonem o obcích a platným Jednacím řádem obce Vrbice.  
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 nově zvolených členů 
zastupitelstva z 9, jeden zastupitel na základě písemné žádosti ze dne 8.10.2018 na svou funkci 
rezignoval.  
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle §92 zákona o obcích. 
 
Program ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vrbice byl následující: 
1. Složení slibu členů zastupitelstva 
2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 

zákon o obcích) 
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) Volba starosty 
e) Volba místostarosty 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) Volba předsedy finančního výboru 
c) Volba předsedy kontrolního výboru 
d) Volba členů finančního výboru 
e) Volba členů kontrolního výboru 

6. Zřízení přestupkové komise 
a) Určení počtu členů přestupkové komise 
b) Volba předsedy přestupkové komise 
c) Volba členů přestupkové komise 

7. Zrušení školské a kulturní komise, zrušení stavební komise 
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákon o obcích) 
9. Volba zástupce obce do společností, DSO, Mikroregionu a MAS 

a) Hantály a.s. 
b) Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. 
c) DSO Modré Hory 
d) DSO Dobrá Voda 
e) DSO Čistý jihovýchod 
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f) Mikroregion Hustopečsko 
g) MAS Hustopečsko 

10. Civilní sňatky na území k.ú. Vrbice 
11. Diskuse  
12. Usnesení a závěr 
 
 
 
Program je v souladu s pozvánkou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce.  
Tímto starosta považoval zasedání za zahájené a přešel tedy k samotnému programu: 
 
Bod č. 1 – Složení slibu členů zastupitelstva 
Starosta požádal jednotlivé zastupitele, aby po vyzvání přistoupili, nahlas a zřetelně pronesli „slibuji“ 
a poté stvrdili slib svým podpisem.  
Slib člena zastupitelstva dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., §69, odst. 2 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.  
 
„Slibuji“ pronesli a podpisem stvrdili:  
 
Tomáš Bílek 
Bc. Jiří Havelka 
Ing. Jiří Kubík MBA 
Mgr. Aleš Pavlů 
František Polášek 
Roman Varmuža 
Mgr. Markéta Veverková 
Ing. Jiří Zálešák 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisů 
Pro případ dalších návrhů, navrhl starosta zvolit také návrhovou komisi 
 
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatelku Ludmilu Varmužovou, volí ověřovatele zápisu Jiřího 
Havelku a Aleše Pavlů a návrhovou komisi Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 3. Schválení programu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 
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b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 
zákon o obcích) 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) Volba starosty 
e) Volba místostarosty 

  
Starosta navrhl, aby počet místostarostů byl 1, dále navrhl, aby dlouhodobě uvolněný zastupitel byl 
jen starosta obce, a aby způsob volby starosty a místostarosty proběhl veřejnou volbu.  
 
František Polášek vysvětlil, že se o pozici starosty a místostarosty již nechce ucházet a to ze 
zdravotních důvodů. Osobně jej mrzí fakt, že nevznikla další kandidátka, skupina lidí, která by se 
chtěla podílet na správě obecních záležitostí. Poté navrhl na pozici starosty Tomáše Bílka a na pozici 
místostarostky Markétu Veverkovou.  
Navržený Tomáš Bílek se znovu zeptal všech zastupitelů, zda-li nemají o kandidaturu zájem a to 
zejména kvůli výsledku v komunálních volbách. Nikdo z přítomných zastupitelů o pozici starosty 
zájem neprojevil.  
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje, aby počet místostarostů 1, aby dlouhodobě uvolněný zastupitel 
byl jen starosta obce, a aby způsob volby starosty a místostarosty proběhl veřejnou volbou.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí starostu obce Vrbice p. Tomáše Bílka.  
 
Pro…7…… Proti……1…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí místostarostku obce Vrbice pí. Mgr. Markétu Veverkovou.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vedení ustavující schůze se ujal nově zvolený starosta.  
 
Bod č. 5 Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) Volba předsedy finančního výboru 
c) Volba předsedy kontrolního výboru 
d) Volba členů finančního výboru 
e) Volba členů kontrolního výboru 

 
Starosta navrhl, aby počet členů finančního výboru byl 3, počet členů kontrolního výboru byl taktéž 3. 
Dále navrhl, aby předsedou finančního výboru byl  Jiří Zálešák a předsedou kontrolního výboru  Jiří 
Kubík.  
Dále podal návrh na členy finančního výboru  Liběnu Ludvovou a  Františka Poláška a na členy 
kontrolního výboru  Jaroslavu Válkovou a  Romana Varmužu.  
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Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice zřizuje kontrolní výbor a stanovuje počet členů kontrolního výboru 3. 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí předsedou kontrolního výboru  Jiřího Kubíka a členy  Jaroslavu 
Válkovou a  Romana Varmužu.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice zřizuje finanční výbor a stanovuje počet členů finančního výboru 3. 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí předsedou finančního výboru Jiřího Zálešáka a členy Liběnu Ludvovou 
a  Františka Poláška.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Zřízení přestupkové komise 

a) Určení počtu členů přestupkové komise 
b) Volba předsedy přestupkové komise 
c) Volba členů přestupkové komise 

 
Starosta navrhl, aby počet členů přestupkové komise byl 3. Dále navrhl, aby předsedou přestupkové 
komise byl JUDr. Miroslav Hlávka a jejími členy Jiří Havelka a Aleš Pavlů, zástupci/náhradníci Tomáš 
Bílek, Jiří Zálešák, Markéta Veverková a František Polášek. Návrh starosta odůvodnil možnou 
zastupitelností a eliminaci podjatosti.    
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice zřizuje přestupkovou komisi a stanovuje počet členů přestupkové komise 
3. Zastupitelstvo obce Vrbice volí předsedou přestupkové komise pana 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. 
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 Zrušení školské a kulturní komise 
Kulturu a školství bude mít do budoucna v gesci paní místostarostka, která si vytvoří svůj tým.  
K novostavbám a sporným stavbám (mimo jednoduché přípojky apod., kde není sporu) se bude 

v dalším období vyjadřovat pro starostu každý zastupitel formou per rollam. Teprve na základě těchto 

vyjádření/připomínek bude vydáno starostou vyjádření obce ke stavbě. Občanům (stavebníkům) 

bude doporučeno pro urychlení vyjádření dodat situaci a podhledy stavby (zejména uliční pohled) ve 

formátu pdf.  

 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice ruší školskou a kulturní komisi a stavební komisi.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákon o 
obcích) 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje 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.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 9 Volba zástupce obce do společností, DSO, Mikroregionu a MAS 
Starosta okomentoval jednotlivá DSO, mikroregion, MAS a společnosti, ve kterých máme akcionářský 
podíl, nebo jsme členy. Dále uvedl, že v případě práce uvolněného zastupitele v orgánech akciových 
společností s podílem obce, nenáleží dle zákona tomuto zástupci odměna.   
 
Návrh usnesení č. 11 
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  Markétu Veverkovou.  
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje pro případnou práci v orgánech společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav a.s. zastupitele obce Vrbice  Jiřího Havelku. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
_____ 
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady 
společnosti Hantály a.s. starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice  
Markétu Veverkovou.  
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje pro případnou práci v orgánech společnosti Hantály a.s. starostu 
obce Vrbice Tomáše Bílka. 
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
_____ 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje zástupce obce Vrbice pro DSO Modré Hory starostu obce Vrbice 
Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou. 
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
_____ 



Stránka 6 z 7 
 

Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje zástupce obce Vrbice pro Mikroregion Hustopečsko starostu 
obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou. 
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
______ 
 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje zástupce obce Vrbice pro DSO Dobrá Voda starostu obce Vrbice 
Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
____ 
 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje zástupce obce Vrbice pro MAS Hustopečsko starostu obce Vrbice 
Tomáše Bílka a náhradníka místostarostku obce Vrbice Markétu Veverkovou. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Bod č. 10 Civilní sňatky na území k. ú. Vrbice 
 
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje oddáváním snoubenců starostu a místostarostku obce Vrbice. 
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.  
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Různé 
 
V průběhu vyvěšení pozvánky na ustavující schůzi vyplynula ještě povinnost delegovat zástupce obce 
pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Vrbice na volební období 2018-2022. Starosta 
navrhl schválit tento bod právě na ustavující schůzi.   
 
Návrh usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje zástupce obce Vrbice na pořizování územněplánovací 
dokumentace starostu obce Vrbice Tomáše Bílka.   
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 12 Diskuse 
 
Byl položen dotaz z řad občanů týkající se stavu územně plánovací dokumentace a její platnosti. 
Starosta obecně vysvětlil, čeho se změna týká. Platnost každého územního plánu či změny je do 
vydání nového územního plánu či změny.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Bod č. 13 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá schválená usnesení, poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast.  
 
Starosta ukončil zasedání v 18:39 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek - starosta 
 

 

Mgr. Markéta Veverková - místostarostka 
 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Bc. Jiří Havelka 

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 


