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Zápis ze zasedání zastupitelstva V04/2018 – 7.8.2018  

Začátek:  19:00 hod. 
 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2018. Zasedání bylo svoláno starostou obce 
na den 7.8.2018 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 31.7.2018, 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 8 členů zastupitelstva z 9, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2018 je následující: 
 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Plán inventur na rok 2018 
5. Vrbice-dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a dohoda vlastníků vodovodů 
6. Smlouva č. 1030045457/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
7. Smlouva č. 1030045736/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
9. Různé  
10. Diskuse  
11. 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. V04/2018. 
Pro…8… 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…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 pana Romana Varmužu, 
 návrhovou komisi pány Tomáše Bílka a Jiřího Zálešáka. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání V03/2018 zastupitelstva obce Vrbice 
Paní Renata Horáková přečetla usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2018 ze dne 
22.5.2018. 
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Ověřovatelka zápisu (byla jím Markéta Veverková) byla dotázána, zdali má k tomuto zápisu námitky a zdali 
se zakládá na pravdě. Druhý ověřovatel zápisu (Jiří Kubík) nebyl přítomen. 
 
Ověřovatelka zápisu konstatovala, že zápis byl řádně ověřen a nemá proti zápisu ze zasedání V03/2018 
námitek a potvrzuje, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komentář k úkolům ze zasedání č. V03/2018  
 
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Plán inventur na rok 2018 
 
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2018. 
 
Návrh usnesení č. 4  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje plán inventur na rok 2018. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Vrbice-dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a dohoda vlastníků vodovodů 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a dohodou 
vlastníků vodovodu. 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dodatek č. 1 SOP č. 3/2010/Ad, ke smlouvě o provozování vodního díla 
pro veřejnou potřebu – vodovodu č. 3/2010 ze dne 17. 3. 2010, dohodu vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací č. 00283738/Ad a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy a dohody 
vlastníků. 
 
Pro…8… Proti…0.. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Smlouva č. 1030045457/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Starosta přečetl znění smlouvy. 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č. 1030045457/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

Bod č. 7 Smlouva č. 1030045736/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 
Starosta přečetl znění smlouvy. 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č. 1030045736/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
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Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
 
Starosta přečetl znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem. 
 
Návrh usnesení č. 8 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Různé. 
 
- Prodloužení pachtovních smluv č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003 

 
Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním smluv a návrhem jejich prodloužení. Záměry byly vyvěšeny 
11.5.2018 a svěšeny 27.5.2018. 

 
Návrh usnesení č. 9  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje prodloužení pachtovních smluv č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003 do 
roku 2020 a pověřuje starostu k podpisu dodatků smluv. 
  
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 

- Kupní smlouva č. CO-18-PKF-009  
Starosta seznámil zastupitele se zněním kupní smlouvy. Jedná se o prodej části pozemku p.č. 2742/1, o 
výměře 189 m2 . Záměr prodeje byl vyvěšen dne 12.6.2018 a svěšen 28.6.2018. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-18-PKF-009 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
- Žádost o směnu pozemků 
 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti o směnu pozemků. 

 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr směny pozemků p. č. st. 83/5 o výměře 8 m2 za část pozemku p. 
č. 2238/2, cca 10 m2 ve vlastnictví obce a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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- Žádost o povolení užívání části obecního pozemku p. č. 2238/2 
 

Starosta přečetl žádost o povolení užívání části obecního pozemku p. č. 2238/2.  
 

Návrh usnesení č. 12  
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí žádost o povolení užívání části obecního pozemku p. č. 2238/2 a 
pověřuje starostu k vyvolání jednání na místě samém. 
  
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
- Žádost o dlouhodobý pronájem obecního pozemku (cca 14 m2) p. č. 856/1 

 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti.  

 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. 856/1 (cca 14 m2) a pověřuje 
starostu k vyvěšení na úřední desce. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
- Žádost o dlouhodobý pronájem obecního pozemku - parkovací místa (bytovka č. 357)  

 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti.  

 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p. č. 2820/21 (cca 36 
m2). 
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…1… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
 
- Žádost o povolení umístění reklamního stojanu na obecním pozemku p. č. 856/1 

 
Starosta seznámil zastupitele se zněním žádosti.  

 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje žádost o umístění pevného reklamního stojanu na obecním 
pozemku p. č. 856/1. Doporučuje umístění přenosného stojanu. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
- Rozpočtová opatření 

 
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními.  

 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11. 
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Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 10 Diskuze 
 
- Oprava památníku I. světové války a kapličky 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Usnesení a závěr  
Paní Renata Horáková přečetla jednotlivá usnesení a starosta poděkoval občanům a zastupitelům za účast.                                           
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:37 hod. 
 
 
 
 
 

 

František Polášek – starosta 

 

Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
 
 

 

Mgr. Markéta Veverková 

 

Roman Varmuža 
 
 


