Zápis ze zasedání zastupitelstva V02/2017 – 4.4.2017
Začátek: 19:00 hod.
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2017. Zasedání bylo svoláno starostou
obce na den 4.4.2017 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce
obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 22.3.2017, 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 8 členů zastupitelstva z 9, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích.
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2017 je následující:

1.
2.
3.
4.

Zahájení
Jmenování zapisovatelky
Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
Oznámení o změně čísla položek (paragrafu) rozpočtové skladby schváleného rozpočtu
na rok 2017
5. Oznámení o změně názvu rozpočtového výhledu na nový název střednědobého výhledu
rozpočtu schváleného dne 31.1.2017
6. Rozpočtová opatření
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
8. Zpráva o inventarizaci 2016 a seznam majetku k vyřazení z evidence
9. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016, MŠ a ZŠ
10. Žádost obce o zajištění pořízení změny č. 1 územního plánu Vrbice
11. Smlouva o bezúplatném převodu mobiliáře Mikroregionu Hustopečsko na Obec Bořetice
12. Smlouvy o právu provedení stavby – schválení smluv
13. Smlouva č.1030034899/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
14. Smlouva č. 1030032804/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15. Smlouva č. 1030034840/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
16. Žádost o koupi části pozemku p.č. ST 797
17. Žádost o pronájem pozemku parc.č. 98/2
18. Žádost o odkoupení pozemku p.č. ST437/116
19. Žádost o koupi části pozemku p.č. 858/20, dle geometrického zaměření
20. Žádost o pronájem části pozemku před p.č. 568
21. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 865/1
22. Žádost o finanční příspěvek na vybudování nového komunikačního centra Diakonie
23. Různé
24. Diskuse
25. 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. V02/2017.
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 1 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stránka 1 z 8

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…8…… 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 Kláru Beranovou,
návrhovou komisi pány Tomáše Bílka a Romana Varmužu.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 3 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ověření zápisu ze zasedání V01/2017 zastupitelstva obce Vrbice
Přečíst usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2017 ze dne 31. 1. 2017.
Ověřovatelé zápisu (byly jimi Markéta Veverková a Klára Beranová) 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 V01/2017
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentář k úkolům ze zasedání č. V01/2017
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 4 Oznámení o změně čísla položek (paragrafu) rozpočtové skladby schváleného rozpočtu na
rok 2017.
Starosta – provedl komentář týkající se změn čísel položek.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje oznámení o změně čísel položek (paragrafů) rozpočtové skladby
schváleného rozpočtu na rok 2017.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 4 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 5 Oznámení o změně názvu rozpočtového výhledu na nový název střednědobého výhledu
rozpočtu schváleného dne 31.1.2017.
Starosta- provedl komentář týkající se změny názvu rozpočtového výhledu.
Návrh usnesení č. 5
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Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje oznámení o změně názvu rozpočtového výhledu na nový název
střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného dne 31.1.2017 .
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 5 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 6 Rozpočtová opatření
Starosta přečetl rozpočtová opatření. Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na www. stránkách obce.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2017, 2/2017.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Bod č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2016.
Starosta přečetl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2016.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce Vrbice za rok 2016.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 7 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 8 Zpráva o inventarizaci 2016 a seznam majetku k vyřazení
Starosta provedl komentář k výsledku inventarizací za rok 2016 a seznámil zastupitele se seznamem
majetku k vyřazení.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2016 a schvaluje
seznam majetku určeného k likvidaci.
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 8 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 9 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016, pro příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ.
Starosta seznámil zastupitelstvo s účetními závěrkami za rok 2016 a se zprávami o návrhu rozdělení
výsledku hospodaření ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrky ke 31.12.2016 Mateřské školy Vrbice, okres
Břeclav, příspěvkové organizace a Základní školy Vrbice, okres Břeclav, příspěvkové organizace a
zároveň schvaluje návrhy na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 pro příspěvkové organizace
Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0………
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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Bod č. 10 Žádost o zajištění pořízení změny č. 1 územního plánu obce Vrbice
Starosta přečetl žádost o zajištění pořízení změny č. 1 územního plánu obce Vrbice, pro společnost
SYFANY (nové vinařství).
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje podle §6 odst. 6 písm. b), stavebního zákona žádost obce Vrbice
o pořízení Změny č. 1 ÚP Vrbice Městským úřadem Hustopeče, odborem regionálního rozvoje podle
ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Dále zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozšíření Zadání
Změny č. 1 ÚP Vrbice o záměr Agrokulturního a zemědělského areálu s halou na výrobu vína
společnosti SYFANY, spol. s r.o. na pozemcích par.č. 996/1, 996/60, 996/59, 996/58 v k. ú. Vrbice u
Velkých Pavlovic.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Bod č. 11 Smlouva o bezúplatném převodu mobiliáře Mikroregionu Hustopečsko na obec Bořetice
Starosta přečetl smlouvu na bezúplatný převod dřevěného stánku na obec Bořetice.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mobiliáře Mikroregionu
Hustopečsko na obec Bořetice a pověřuje starostu obce k podpisu doložky k listině dle § 41 zákona č.
128/2000 sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 11 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 12 Smlouvy o právu provedení stavby – schválení smluv
Starosta seznámil zastupitele s průběhem povolovacího řízení, ohledně rekonstrukcí sklepů V jezírku.
Vinařství Horák-žádost o vydání stanoviska, výstavba objektu, přípojky inž. sítí, dotčené obecní
pozemky p.č. st. 175/2, 179, 36/1. Záměr vyvěšen: 23.2.2017, svěšen: 11.3.2017
xxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa p.č. 627 a st.628dotčené obecní pozemky p.č. 857/1. Záměr vyvěšen: 20.2.2017, svěšen: 9.3.2017
xxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa, včetně přípojky NN a
napojení na splaškovou, dotčené obecní pozemky p.č. 857/1. Záměr vyvěšen: 20.2.2017, svěšen:
9.3.2017
xxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa -dotčené obecní
pozemky p.č. 857/1. Záměr vyvěšen: 20.2.2017, svěšen: 9.3.2017
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvy na Vinařství Horák-novostavba a připojení na
splaškovou kanalizaci a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 12 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvy o právu provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu
sklepa- žadatel xxxxx a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0……
Usnesení č. 13 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o právu provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu
sklepa, včetně připojení na splaškovou kanalizaci – xxxxxx a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 14 bylo schváleno
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvy o právu provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu
sklepa- žadatel xxxxxxxxx a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Pro……7… Proti……0…. Zdržel se……1……
Usnesení č. 15 bylo schváleno
Bod č. 13 Smlouva č. 1030034899/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta přečetl znění smlouvy a prezentoval na geoportálu umístění přípojky.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Vrbice, schvaluje smlouvu č. 1030034899/001 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 16 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 14 Smlouva č. 1030032804/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta přečetl znění smlouvy a prezentoval na geoportálu umístění přípojky.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Vrbice, schvaluje smlouvu č. 1030032804/002 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 17 bylo schváleno
Bod č. 15 Smlouva č. 1030034840/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta přečetl znění smlouvy a prezentoval na geoportálu umístění přípojky.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Vrbice, schvaluje smlouvu č. 1030034840/001 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 18 bylo schváleno
Bod č. 16 Žádost o koupi pozemku p.č. ST797
Starosta přečetl znění žádosti a prezentovat situaci na geoportálu obce Vrbice.
Usnesení č. 19
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Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. ST797 a pověřuje starostu obce k
jeho vyvěšení na úřední desce.
Pro… 8… Proti…0... Zdržel se…0…
Usnesení č. 19 bylo schváleno
Bod č. 17 Žádost o pronájmu pozemku za p.č. 98/2
Starosta přečetl znění žádosti a prezentovat situaci na geoportálu obce Vrbice.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 2238/2, o výměře 50
m2 .
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……1……
Usnesení č. 20 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 18 Žádost o odkoupení pozemku p.č. ST437/116
Starosta přečetl znění žádosti a prezentovat situaci na geoportálu obce Vrbice.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. ST437116 o výměře 145 m2 a
pověřuje starostu k jeho vyvěšení na úřední desce.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 21 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 19 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 858/20, dle geometrického zaměření
Starosta obce prezentoval situaci na geoportálu obce Vrbice a geometrickém plánu.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku 858/20 o výměře 171 m2(nové
p.č. 858/50) a pověřuje starostu obce k jeho vyvěšení na úřední desce.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 22 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 20 Žádost o pronájem části pozemku před p.č. 568
Starosta obce prezentoval situaci na geoportálu obce Vrbice a geometrickém plánu.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr pachtu parcely ST568, zastupitelstvo neschvaluje
pronájem přilehlých ploch k výše uvedené parcele ST568.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 23 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 21 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 865/1
Starosta obce prezentoval situaci na geoportálu obce Vrbice a geometrickém plánu.
Usnesení č. 24
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Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části (cca 150m2) pozemku p.č. 856/1 a pověřuje
starostu k jeho vyvěšení na úřední desce.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……1……
Usnesení č. 24 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 22 Žádost o finanční příspěvek na vybudování nového komunikačního centra Diakonie
Starosta obce přečetl znění žádosti.
Usnesení č. 25
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování nového
komunikačního centra Diakonie v Myslibořicích.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 25 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 23 Různé
-Žádost o finanční příspěvek pro Hospic sv. Josefa v Rajhradě
Starosta přečetl žádost o procentní částku 880,-Kč za péčí o jednoho občana Vrbice (10 dnů v roce
2016).
Usnesení č. 26
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční příspěvek 880,-Kč za odlehčovací služby pro jednoho
občana z Vrbice v roce 2016 a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 26 bylo schváleno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Doložení seznamu členů a přehled akcí na rok 2017 Svaz tělesně postižených Bořetice
Varianta č 1. poskytnout finanční dar na činnost STP ve výši 3.000,-Kč na výše uvedené zájezdy a
činnost 2017.
Varianta č. 2. neposkytnout finanční dar a navrhnout vrbeckým členům STP společně se seniory obce
např. posezení se Sklepankou, včetně pohoštění v režii obce, nebo tématický zájezd např. do Modré,
nebo ukázat seniorům odpadové hospodářství v Hantálech, Ekocentrum Trkmanka, sběrný dvůr
Vrbice + ČOV.
Usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje variantu 1 a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
(zastupitelstvo obce se usneslo na poskytnutí vyšší částky na činnost v roce 2018, pokud členové STP
Vrbice budou vyvíjet činnosti se zaměřením na folklor, tradice, zachovávání tradičních pokrmů…)
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 27 bylo schváleno
-Žádost o finanční příspěvek na hudební nosič – xxxxx
Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek na hudební nosič.
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje finanční příspěvek na hudební nosič, žadatel xxxxxxx.
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Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 28 bylo schváleno
-Dražba nemovitých věcí zapsaných na LV č. 1557, katastrální území obce Vrbice u Velkých
Pavlovic.
Starosta seznámil zastupitele se zněním dražebních vyhlášek na dražbu nemovitých věcí. Jedná se o
pozemky v blízkosti fotbalového hřiště.
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje složení dražební jistoty na dražbu nemovitých věcí - pořadové
č.1 ve výši 8.000,-Kč, na dražbu nemovitých věcí – pořadové č. 1 ve výši 1.000,-Kč, na dražbu
nemovitých věcí – pořadové č. 2 ve výši 2.000,-Kč a pověřuje starostu a místostarostu obce k zápisu
dražitelů.

Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 29 bylo schváleno

Bod č. 24 Diskuze
-zajištění dívčích krojových střevíců pro výstavu krojů
-místostarosta seznámil občany s charitativními akcemi na podporu sbírky na opravu interiéru kostela
sv. Jiljí na Vrbici.
-občané upozornili na nevhodné chování dětí na hřbitově a okolí.

Bod č. 25 Usnesení a závěr
Usnesení bylo přečteno a starosta poděkoval občanům za účast.

Starosta ukončil zasedání ve 20:30 hod.

______________________________________
František Polášek – starosta

_____________________________________
Tomáš Bílek – místostarosta

_____________________________________
Mgr. Markéta Veverková – ověřovatel zápisu

_____________________________________
Bc. Klára Beranová – ověřovatel zápisu
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