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Zápis ze zasedání zastupitelstva V02/2019 – 29.4.2019  

Začátek:  19:01 
 
Starosta obce přivítal zastupitele i občany na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2019. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 29.4.2019 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na 
úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 17.4.2019, 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.  
Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva z 8, zastupitelstvo tedy bylo 
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2019 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Dohoda o provedení práce se zastupitelem 
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene – EON Distribuce 
5. Pozemky Samota 
6. Pachtovní smlouvy a směny pozemků 
7. Nákup a prodej smykového nakladače a vysokozdvižné plošiny 
8. Účetní závěrky příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) 
9. Rozpočtová opatření 
10. Různé 
11. Diskuse  
12. 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. V02/2019. 
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tímto bylo zasedání považováno za zahájené a dále se věnovalo samotnému programu: 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice navrhuje zapisovatele pana Františka Poláška a volí návrhovou komisi paní 
Markétu Veverkovou a pana Jiřího Zálešáka a volí ověřovatele zápisu pány Romana Varmužu a Jiřího Kubíka.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2019 ze dne 19.2.2019 
Starosta přečetl usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2019 ze dne 19.2.2019. 
 
Dotázal se ověřovatelů zápisu (byli Jiří Kubík a Jiří Zálešák), zdali mají k tomuto zápisu námitky a zdali se 
zakládá na pravdě. 
Ověřovatelé zápisu řádně ověřili zápis, a konstatují, že nemají proti zápisu z ustavujícího zasedání námitek a 
potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
Starosta poté okomentoval jednotlivé body.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 3. Dohoda o provedení práce se zastupitelem 
Zastupitel Roman Varmuža je aktivně zapojen do projektu přeshraniční spolupráce Od Kaluba po Rajčulu – 
vede kurzy fotografování, o čemž se mohou přesvědčit jak zastupitelé, tak veřejnost.  Tímto starosta dává 
tuto skutečnost na vědomí a zároveň žádá zastupitele o schválení.  
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice vyslovuje souhlas s uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelem p. 
Romanem Varmužou.  
 
Pro…5…… Proti……0…. Zdržel se……1…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Smlouvy o zřízení věcného břemene – EON Distribuce 
Starosta provedl komentář a promítl jednotlivé situace  
Přípojka v lokalitě V Jezírku 
Přípojka novostavby v lokalitě Pod Kostelem 
Levárky – vyjádření se k přípojce 
Trafostanice EON na Stráži – odkoupení pozemků 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030050243/001 a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051080/001 a souhlasí 
s provedením přípojky k p. č. 892/5 a st. 208.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 857/1 (nové označení p. č. 857/47) 
o výměře 25 m2 a stanovuje cenu 250,-Kč/m2.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Pozemky Samota 
Jedná se o směnu pozemku ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Vrbice. Záměr byl vyvěšen dne 5.3.2019 
a svěšen dne 21.3.2019. Smlouvu sestavovalo Biskupství Brněnské. Za pozemky Samota obec Vrbice 
postupuje pozemky p. č.: 1594/45, 1830/85, 1586/6 a 1829/47.  
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Směnnou smlouvu s Římskokatolickou farností Vrbice u Břeclavi. 
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Pachtovní smlouvy a směny pozemků 
Starosta provedl komentář: 
XXXXXXXX – CO-19-BKT-010 – směna, náklady na geometrický plán hradili Fridrichovi 
XXXXXXXX– záměr byl původně na jinou výměru.  
XXXXXXXX – záměr směny a prodeje 
XXXXXXXX – záměr směny a prodeje 
 
Návrh usnesení č. 7 
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Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-19-BKT-010.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 2238/2 a p. č. 2864 a části pozemku 
857/1 a dále schvaluje záměr prodeje části p. č. 2820/29 o výměře 15 m2 a p. č. st. 759 o výměře 13 m2.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Nákup a prodej smykového nakladače a vysokozdvižné plošiny 
Starosta provedl komentář. Bylo provedeno testování nových strojů zn. Vernieri, Gehl, Bobcat a bylo 
předložena nabídka na stroj Case. Po konzultaci se zaměstnanci byl vybrán stroj Bobcat a nakonfigurován 
dle požadavku obce a zaměstnanců. Financování je s nulovým navýšením na 3 roky, s možností pojištění u 
vlastního pojišťovatele.  
New Holland prodej – záměr prodeje byl vyvěšen 20.3.2019 a svěšen 10.4.2019 
Multicar – vysokozdvižná plošina 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje prodej smykového nakladače New Holland a pověřuje starostu obce 
k prodeji nejvyšší nabídce.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje vysokozdvižné plošiny Multicar a pověřuje starostu 
obce k prodeji nejvyšší nabídce. Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje koupi přívěsové vysokozdvižné 
plošiny.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje koupi a financování smykového nakladače Bobcat S570.  
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Účetní uzávěrky příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) 
Starosta promítl účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Vrbice 
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní uzávěrky a návrhy na rozdělení zisku příspěvkových organizací 
Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá opatření.  
 
Návrh usnesení č. 13 
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Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a 4, a schvaluje rozpočtové opatření č. 
5.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 10 Různé 
 

- Karty Shell – společnost Axigon, a.s. 
Starosta promítl individuální nabídku s parametry- kauce 13.500,-Kč, poplatek 3500,-/rok, neomezený 
počet karet, celková úspora při současné výtoči 20-25.000,-Kč/rok 
 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje nabídku tankovacích karet společnosti Axigon a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 

- Oprava kostela sv. Jiljí 
Obec přislíbila pomoc při samotné realizaci vrbecké dominanty. Starosta požádal zastupitele o schválení 
této skutečnosti.  
 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pomoc pracovníků obce při realizaci opravy kostela sv. Jiljí.    
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

- Oprava kostela sv. Jiljí – sbírka – převod prostředků na farnost 
Starosta provedl komentář – navržená smlouva má č. DS-19-BKT-005. Ke 29.4.2019 bylo na sbírkovém účtu 
436.729,-Kč, předmětem darovací smlouvy je převod 400.000,-Kč.  
 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Darovací smlouvu č. DS-19-BKT-005.     
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 

- XXXXXXXX – žádost o úpravu parkovacího místa na obecním pozemku 
Starosta přečetl žádost a zastupitelé rozebrali situaci.  
 
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje úpravu obecního pozemku pro parkovací místo před domem č. p. 34 za 
podmínek zpevnění a zajištění svahu.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 

- XXXXXXXX – žádost o směnu.  
Starosta přečetl žádost a zastupitelé rozebrali situaci.  
 
Návrh usnesení č. 18 
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Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje směnu části p. č. 858/11. Obecní komunikace před domy č. p. 148 a 
242 se nachází na parcele vlastněné obcí Vrbice.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
 
 

- Přeshraniční spolupráce – projekt s obcí Veličná 
Jedná se o projekt s názvem „Lokálna iniciativa aktivuje regióny“, pod kódem NFP 304030S542, spoluúčast 
obce Vrbice ve výši 10% - tedy 2.141,35€, celkový rozpočet týkající se obce Vrbice (HCP) 21.413, 44€.  
 
Návrh usnesení č. 19 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje:  
-Předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Lokálna iniciativa aktivuje regióny“, jehož cíle jsou 
v souladu s platným územním plánem obce Vrbice, strategickým plánem rozvoje obce Vrbice a nadřazených 
územněplánovacích a rozvojových dokumentací.  
-Zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. 
-Zabezpečení finančních prostředků na 10% spolufinancování realizovaného projektu ve výši rozdílů 
celkových nákladů projektu 21.413,44€ a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnuté dotace ve 
výši 2.141,35€.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Diskuse 
Proběhla diskuse s občany na témata odpady (kovový odpad), bezpečnost (rychlost v obci a kamerový 
systém), smuteční hlášení místního rozhlasu a stromy přerůstající ze sousedních parcel. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 12 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval občanům i zastupitelům za přítomnost a popřál všem hezký 
večer.  
 
Konec:  20:37 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Roman Varmuža 

 

Ing. Jiří Kubík, MBA 
 
 


