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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019 – 11.6.2019  

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019. Zasedání bylo 
svoláno starostou obce na den 11.6.2019 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední 
desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 4.6.2019, 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 7 členů zastupitelstva z 8, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Schválení přijetí dotací 
4. Projekt přeshraniční spolupráce Vrbice - Veličná 
5. Pachtovní smlouvy, směny a odkoupení obecních pozemků 
6. Prodej pozemku pod trafostanicí 
7. Závěrečný účet 
8. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí 
9. Žádost o stanovisko využití pozemku – p. č. 833/5 
10. Rozpočtová opatření 
11. Různé 
12. Diskuse  
13. Usnesení a závěr 
 

Program byl 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. V03/2019. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Starosta tímto považoval zasedání za zahájené a přešel k 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 pány 
Romana Varmužu a Jiřího Zálešáka a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Kubíka a Jiřího Havelka. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0…… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2019 ze dne 29.4.2019 
Starosta –přečetl a zároveň okomentoval jednotlivá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. 
V02/2019 ze dne 29.4.2019. 
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Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Kubík a Roman Varmuža), zdali mají k tomuto zápisu námitky a zdali se 
zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu konstatovali, že řádně ověřili zápis, a dále konstatovali, že nemají proti zápisu ze 
zasedání V02/2019 námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 3. Schválení přijetí dotací 
Starosta představil jednotlivé schválené dotace JMK:  
Dědo babi, pojďte tvořit 43.000,-Kč/62.000,-Kč 
Knihovna Vrbice – PC a konektivita 50.000,-/106.000,-Kč 
KD Vrbice – sál a přísálí – 250.000,-Kč/699.985,-Kč 
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a spolufinancování 
projektů Dědo babi, pojďte tvořit, Knihovna Vrbice – PC a konektivita a KD Vrbice – sál a přísálí a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.   
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Projekt přeshraniční spolupráce Vrbice - Veličná 
Starosta provedl představení projektu – cyklotrasy a farská zahrada, promítl situaci a představil rozpočet.  
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje:  
-Předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Vrbice i Veličná volá – hop na kola!“, 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 234.293,67€ a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnuté dotace 
ve výši 23.429,36€.  
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5 Pachtovní smlouvy, směny a odkoupení obecních pozemků 
Žádost o odkoupení pozemku – xxxxxxx – p. č. 2238/90 (13m2 z p. č. 2238/2) 
xxxxxxxx – schválená smlouva na zasedání č. V02/2019 – CO-19-BKT-010 – požadavek napsat novou parcelu 
na pí xxxxxxxxxxxx –  smlouva CO-19-BKT-010 tedy nebyla podepsána a místo ní směnu zajistí smlouvy č. 
CO-19-BKT-011 (xxxxxxxxxx – Obec Vrbice) a CO-19-BKT-012 (Obec Vrbice-xxxxxxxxxxxxxxxxxx) – záměr 
vyvěšen dne 25.2.2019 a svěšen dne 18.3.2019  
CO-19-BKT-013 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx vs. Obec Vrbice – cesta „Vídeňka“ – záměr vyvěšen 17.5.2019 a svěšen 
dne 5.6.2019 
CO-19-BKT-014 – směna Obec Vrbice vs. xxxxxxxxxxxxxxx, záměr vyvěšen 17.5.2019 dne a svěšen dne 
5.6.2019 
CO-19-BKT-015- směna Obec Vrbice vs. xxxxxxxxxxxxxxxx – záměr vyvěšen dne 17.5.2019 a svěšen dne 
5.6.2019. 
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CO-19-BKT-016 – manželé xxxxxxxxxx – dokup – záměr vyvěšen dne 10.4.2019 a svěšen 26.4.2019 a záměr 
na druhý pozemek vyvěšen 9.5. a sejmut 25.5. 2019 
Insolveční správce Ing. xxxxxxxxxxx– p. č. 283/43 o výměře 510 m2, a p. č. 43 o výměře 115 m2. Již schváleno 
na V01/2019, avšak chybělo usnesení soudu. Nutno schválit znovu, aby byla správě dodržena časová osa.  
Celková cena 41.500,-Kč 
Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030052014/001 s E.ON Distribuce, a.s. – Vrbice – přípojka NN, xxxxxxxxxx 
K326 
 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvy č. CO-19-BKT-011, č. CO-19-BKT-012, č. CO-19-BKT-013, č. CO-
19-BKT-014 , č. CO-19-BKT-015 a č. CO-19-BKT-016.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části parcely 2238/2 o výměře 13 m2.   
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu týkající se p. č. 283/43 a p. č. 43.   
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu č. 1030052014/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.   
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Prodej pozemků pod trafostanicí 
Starosta provedl komentář 
Záměr byl vyvěšen dne 9.5.2019 a sejmut dne 25.5.2019 
Starosta popsal situaci týkající se další nabídky za vyšší cenu. Konstatoval, že stavba trafostanice je 
jednoznačně dle zákona stavbou ve veřejném zájmu.  
Dotčené technické zařízení slouží pro napájení 269 odběrných míst na hladině NN (0,4/0,23 kV) a splňuje 

podmínky §2 odst. 2) písm. a) bod 1. zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kdy citoval: 

(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) v elektroenergetice 
1. distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou 
vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o 
napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny 
na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; 
distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, 
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Po krátké diskusi a představení podkladů zastupitelstvo jednoznačně potvrdilo svůj záměr prodat pozemek 
majiteli stávající i budoucí trafostanice (E.ON Distribuce a.s.) za podmínek stanovených na zasedání 
V02/2019.  
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. 10992018 se společností E.ON Distribuce, a.s. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 Závěrečný účet 
Starosta informoval o vyvěšení závěrečného účtu a všech příloh, zastupitelům byly podklady zaslány, dále 
informoval o výsledku přezkoumání auditem KÚ JMK.  
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn včetně všech příloh dne 21.5.2019.  
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2018, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a příloh bez výhrad.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce Vrbice za rok 2018. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Žádost o podporu Linky bezpečí 
Starosta promítl a přečetl žádost.  
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Linku bezpečí, z.s.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……1…… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 9 Žádost o stanovisko využití pozemku p.č. 833/5 
Starosta promítl a přečetl žádost, dále promítl situaci a stávající platný územní plán 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice prohlašuje, že v budoucnu nemá záměr využívat p. č. 833/5 a dle návrhu 
územního plánu je plocha pozemku v kategorii SO a v návrhu změny v kategorii B. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 10 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá opatření.  
 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9, a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Různé 
 

 Multicar 
Kupní cena 29.000,- + DPH 
 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu - prodej plošiny MP 10 se společností Českomoravská 
telekomunikační s.r.o. 
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 

 New Holland 
Kupní cena 160.000,- + DPH, budou odečteny náklady na opravu 
 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu - prodej smykového nakladače New Holland se 
společností Grontech Agro s.r.o. 
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 

 Oprava kostela sv. Jiljí – sbírka – převod prostředků na farnost 
Starosta provedl komentář – navržená smlouva má č. DS-19-BKT-006. K 11.6.2019 bylo na sbírkovém účtu 
143.948,-Kč, předmětem darovací smlouvy je převod 140.000,-Kč.  
 
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Darovací smlouvu č. DS-19-BKT-006. 
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 
 

 Návrh směny – p. č. 2821/223 
Starosta provedl komentář a promítl situaci. Navržená je směna za lesní pozemek. Zastupitelstvo se 
záměrem souhlasí za podmínky zachování cesty (ošetřit smluvně) a za podmínky odsouhlasení sousedními 
subjekty, které převážně cestu využívají – zejména Mitoma a Agra 
 
Návrh usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr směny p. č. 2821/223 za podmínek odsouhlasení okolních 
zemědělských subjektů a za podmínky věcného břemene zachování místní obslužné komunikace. 
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Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Diskuse 
 
Proběhla diskuse na téma odpadového hospodářství a využívaní obecních vozidel pracovníky zajišťující 
pohotovost.  
 
 
Bod č. 12 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a popřál hezké prázdniny.  
 
Konec:  20:44  
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Bc. Jiří Havelka 

 

Ing. Jiří Kubík, MBA 
 


