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Zápis ze zasedání zastupitelstva V04/2017 – 12. 9. 2017  

Začátek:  19:00 hod. 
 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2017. Zasedání bylo svoláno 
starostou obce na den  12. 9. 2017 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na 
úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 31. 8. 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 7 členů zastupitelstva z 9, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2017 je následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Rozpočtová opatření 
5. Mikroregion Hustopečsko, stanovy dodatek 
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
7. Smlouva o dílo VOTONA 
8. Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018 
9. Smlouva o zřízení věcného břemene 
10. Žádost o směnu pozemků p. č. 112/48 a 2997 
11. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 951 
12. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2974 
13. Žádost o směnu, nebo prodej pozemků v areálu bývalého ZD 
14. Žádost o finanční příspěvek DH Mutěňané-Čejkovjané 
15. Žádost Diakonie o umístění kontejneru 
16. Různé 
17. Diskuse  
18. 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. V04/2017. 
 
Pro…7…… 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…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
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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 Jiřího Zálešáka. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ověření zápisu ze zasedání V03/2017 zastupitelstva obce Vrbice 
Renata Horáková přečetla usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017 ze dne 
13. 6. 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 
V03/2017 námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Komentář k úkolům ze zasedání č.V03/2017  
 
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 4 Rozpočtová opatření  
Starosta – provedl komentář k rozpočtovým opatření. 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8.  
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 9.  
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 5 Mikroregion Hustopečsko, stanovy dodatek 
Starosta přečetl dodatek ke stanovám a okomentoval jednotlivé články stanov. 
 
Návrh usnesení č. 6  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Mikroregion 
Hustopečsko.  
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Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 6 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
Starosta přečetl a seznámil zastupitele se sdělením o poskytnutí dotace a smlouvou o 
poskytnutí dotace JMK na projekt „Zahřejme se z vinohradů“ ve výši 200.000,- Kč.   
  
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace JMK na projekt „Zahřejme se 
z vinohradů“ ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.   
  
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

 
Bod č. 7 Smlouva o dílo VOTONA 
Starosta přečetl smlouvu o dílo, která byla podepsána dne 8.8.2017 z důvodu dlouhých 
dodacích lhůt zařízení.   
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí smlouvu o dílo s firmou VOTONA na dodávku a 
montáž kotlů pro Základní školu Vrbice.   
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bod č. 8 Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2018. 
Starosta přečetl žádost o příspěvek na příspěvek na financování IDS JMK na rok 2018, ve výši 
50,- Kč/občan. Částka činí 1095 x 50 = 54.750,-Kč. 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek na IDS JMK na rok 2018, ve výši 54.750,-Kč. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 9 Smlouva o zřízení věcného břemene  
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-
014330044503/001. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330044503/001 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
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Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

 
Bod č. 10 Žádost o směnu pozemků p. č. 112/48 a 2997 
Starosta přečetl znění žádosti o směnu pozemků, dle nového geometrického zaměření.  
 
Návrh usnesení č. 11  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje směnu části pozemků p. č. 112/1 a 2219/4 (nové p. č. 
112/48 – 58 m2) za část pozemku p. č. 256/3 (nové p. č. 2997 – 37 m2). Rozdíl ve výměře se 
směnou pozemků zaplatí žadatel. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 
Bod č. 11 Žádost o odkoupení pozemku p. č. 951  
Starosta přečetl žádost o odkup pozemku p. č. 951. Jedná se o uličku mezi p. č. 244 a 3/4, dle 
geometrického zaměření.  
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 112/1 (nové č. p. 951 – 
30 m2) a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č. 12 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 2974  
Starosta přečetl žádost o pronájmu části pozemku na p. č. 2974, jedná se o pacht pozemku nad 
lisovnou, dle geometrického zaměření. 
 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o pachtu č. CO-17-PKF-016 a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 13 Žádost o směnu, nebo prodej pozemků v areálu bývalého ZD 
Starosta přečetl znění žádosti na odkoupení pozemku p. č. 2821/270 o výměře 827 m2. 
 
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2821/270 a pověřuje 
starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
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Starosta přečetl znění žádosti na prodej, p. č. 2821/279, 2902/3, 2821/255, 2821/283 a 
437/132. Na směnu nabízí pozemky p. č. ST437/128, ST 437/119 a 2821/186, za zbývající 
výměru nabízí lesní pozemky, nebo peníze. Žadatel  SYFANY Vrbice. 
Starosta přečetl znění žádosti na prodej, p. č. 2821/254, st 437/52, 2821/85 a st.  437/59. Na 
směnu nabízí lesní pozemky, nebo peníze. Žadatel AGRA Vrbice. 
 
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje nebo směny pozemků: p. č. 2902/3 (65 
m2), p. č. 437/132 (29 m2), část pozemku p. č. 2821/191 (nové p. č. 2821/279 – 128 m2), část 
pozemku p. č. 2821/254 (nové p. č. 2821/283 – 530 m2), část pozemku p. č. 2821/255 (305 m2), 
část pozemku p. č. 2821/254 (183 m2), p. č. st. 437/52 (95 m2), p. č. st. 437/59 (3 m2), p. č. 
2821/85 (150 m2) a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 14 Žádost o finanční příspěvek DH Mutěňané - Čejkovjané 
Starosta přečetl znění žádosti o finanční příspěvek. 
 
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč a pověřuje starostu 
k podpisu darovací smlouvy.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 

Bod č. 15 Žádost Diakonie o umístění kontejneru 
Starosta přečetl znění žádosti o umístění kontejneru v katastru obce Vrbice. 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje umístění kontejneru Diakonie na použitý textil 
v katastru obce Vrbice.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 

Bod č. 16 Různé 
 -Obnova vozidel v majetku obce Vrbice, dodávkový automobil Škoda Felicia Pick up  
Starosta seznámil zastupitelstvo s technickým stavem vozidla, včetně cenových nabídek 
různých typů a značek. 
 
Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje nákup dodávkového vozidla na základě výběru nejlepší 
cenové nabídky. Dále pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru o prodeji stávajícího vozidla Š-
Felicia Pickup a k podpisu smlouvy o prodeji vozidla za nejvyšší cenu.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 -Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Česká telekomunikační 
infrastruktura 
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
název stavby: RVDSL1816_M_B_BOET445-BOET1HR_MET. 
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Usnesení č. 19 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 

Bod č. 17 Diskuze  
 

- Diskuse nad četností svozů TKO, hlavně v letních měsících 
- Parkování kamionu směrem na Kobylí. 

 
Bod č. 18 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl usnesení a poděkoval občanům za účast.                                    
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:53 hod. 
 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 

 František Polášek – starosta    Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

 Mgr. Markéta Veverková – ověřovatel zápisu             Bc. Klára Beranová – ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


