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Zápis ze zasedání zastupitelstva V01/2018 – 22.2.2018  

Začátek:  19:30 hod. 
 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2018. Zasedání bylo svoláno starostou obce 
na den 22.2.2018 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 15.2.2018, 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.  
Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva z 9, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2018 je následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Rozpočtová opatření 
5. Veřejná zakázka na multifunkční hřiště Vrbice 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330046793/002 
7. Přeshraniční spolupráce Vrbice - Veličná 
8. Zpráva kontrolního výboru obce Vrbice 
9. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2238/2 a 857/1 
10. Žádost o dotaci na zřízení BabyBoxu v Blansku 
11. Různé 
12. Diskuse 
13. Usnesení a závěr 
 
 
Program je v souladu s pozvánkou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce.  
 
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2018. 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Starosta tímto považoval zasedání za zahájené a navrhl přejít k samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatelky 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice navrhuje zapisovatelku paní Renatu Horákovou.  
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice určuje ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a Romana Varmužu, 
návrhovou komisi pány Tomáše Bílka a Jiřího Zálešáka. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání V06/2017 zastupitelstva obce Vrbice 
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Paní Renata Horáková přečetla usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2017 ze dne 19. 12. 
2017. 
 
Ověřovatelé zápisu (byly jimi Markéta Veverková a Roman Varmuža) byli dotázáni, zdali mají k tomuto 
zápisu námitky a zdali se zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu řádně ověřili zápis, a konstatovali, že nemají proti zápisu ze zasedání V06/2017 námitek 
a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komentář k úkolům ze zasedání č.V06/2017  
 
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Rozpočtová opatření   
Starosta – provedl komentář k rozpočtovým opatřením. 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17/2017, 1/2018, 2/2018 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3/2018. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Veřejná zakázka na multifunkční hřiště Vrbice 
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o 
dílo s vítězem výběrového řízení projektu „Za búdú hodovú“.  
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330046793/002 
Starosta přečetl znění smlouvy přípojky NN. 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330046793/002 a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Přeshraniční spolupráce Vrbice - Veličná 
Místostarosta seznámil zastupitele s projektem přeshraniční spolupráce.  
 
Návrh usnesení č. 7  
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o pachtu č. PO-18-PKF-001.  
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 8  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dohodu o spolupráci na malém projektu “Od Kaluba po Rajčulu“.         
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 9  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dohodu o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom „Dedko 
s babkou takto žili a vela nás naučili“.    
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 10  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje podání žádosti k Fondu mikroprojektu – přeshraniční spolupráce se 
Slovenskou republikou – Region Bílé Karpaty. Název projektu je „Od Kaluba po Rajčulu“. Celkové 
rozpočtované náklady projektu činí 28.570€, z toho předpokládané spolufinancování obce Vrbice činí 
8.571€. Kurzová rizika obec Vrbice akceptuje. Zastupitelstvo obce Vrbice souhlasí s realizací a 
spolufinancováním projektu. 
  
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Zpráva kontrolního výboru obce Vrbice 
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo s činností kontrolního výboru. 
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce Vrbice za období 1.1.2017 – 
31.12.2017. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Žádost o koupi části pozemku  p. č. 2238/2 a 857/1. 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti.   
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku nové p. č. 954 o výměře 29 m2 a 
pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 10 Žádost o dotaci na zřízení BabyBoxu v Blansku. 
Starosta přečetl žádost o poskytnutí dotace.  
 
Návrh usnesení č. 13 
 Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje poskytnutí finanční dotace na zřízení BabyBoxu v Blansku. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 11 Různé. 
 
- Zpráva o kontrole MŠ Vrbice, příspěvková organizace, provedenou Českou školní inspekcí 

Starosta seznámil zastupitele s průběhem kontroly a inspekce. 
 

Návrh usnesení č. 14 
- Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí protokol o kontrole MŠ Vrbice, příspěvková organizace, 

provedenou Českou školní inspekcí a inspekční zprávu. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 
- Kupní smlouva č. CO-18-PKF-005 
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2238/2 (nové p. č. 953) cca 
2m2. 
 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-18-PKF-005   a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. 
 
Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 
 

- Žádost o dotaci Mužáci z Vrbice 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti o dotaci na nové CD. 

 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dotaci na nové CD Mužáci z Vrbice ve výši 75.000,- Kč a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…1… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 
 

- Výsledky inventarizace majetku 2017. 
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem inventarizace majetku obce Vrbice za rok 2017 a zprávou o 
vyřazení majetku. 
 
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obce Vrbice a zprávu o vyřazení 
majetku. 
 
Pro…9… Proti…0... Zdržel se…0… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 
 

- Žádost o příspěvek na sociální činnost Charita Rajhrad 
Starosta přečetl žádost o příspěvek na sociální činnost pro občana Vrbice. 
 
Návrh usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek na činnost sociálních služeb pro Oblastní Charitu Rajhrad, ve 
výši 16.600,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
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Pro…9… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 17 Diskuze 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 18 Usnesení a závěr  
Paní Renata Horáková přečetla jednotlivá usnesení a starosta poděkoval občanům a zastupitelům za účast.                                           
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:41 hod. 
 
 
 
 
 

 

František Polášek – starosta 

 

Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
 
 

 

Mgr. Markéta Veverková 

 

Roman Varmuža 
 
 


