Zápis ze zasedání zastupitelstva V06/2018 – 27.11.2018
Začátek: 19:00 hod.
Starosta obce přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2018. Zasedání bylo svoláno starostou obce
na den 27.11.2018 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 20.11.2018, 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.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva z 8, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích.
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2018 je následující:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
3. Sbírka na opravu interiéru kostela sv. Jiljí – prodloužení sbírky
4. Návrh rozpočtu na rok 2019 – projednání návrhu
5. Projekt Od Kaluba po Rajčulu – Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých
projektů
6. Smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti – přípojky
7. Diakonie ČCE – Středisko Betlém - žádost o finanční podporu
8. Bezúplatný převod movitého majetku – DA Avia
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. V06/2018.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 1 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tímto starosta považoval zasedání za zahájené a přešel tedy k samotnému programu:
Bod č. 2. Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Vrbice navrhuje zapisovatelku paní Ludmilu Varmužovou a volí návrhovou komisi pány Jiřího
Havelku a Aleše Pavlů a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 2 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ověření zápisu ze z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice ze dne 5.11.2018
Pan starosta přečetl usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrbice ze dne 5.11.2018.
Ověřovatelé zápisu (byli jimi Aleš Pavlů a Jiří Havelka) 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 z ustavujícího zasedání námitek a
potvrzují, že se zakládá na pravdě.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 3. Sbírka na opravu interiéru kostela sv. Jiljí – prodloužení sbírky
Starosta okomentoval stávající stav sbírky, s tím, že platnost povolení sbírky je do 31.12.2018. Je nutno zažádat na
KÚ JMK o prodloužení sbírkového účtu.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje prodloužení sbírky na opravu interiéru kostela sv. Jiljí do 31.12.2019.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 3 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 4 Návrh rozpočtu na rok 2019 – projednání návrhu
Starosta okomentoval jednotlivé paragrafy rozpočtu. Proběhla diskuse s občany na téma stočného hrazeného
podnikateli v souvislosti s dotacemi na dešťové jímky.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí návrh rozpočtu obce Vrbice na rok 2019 a pověřuje starostu k jeho
vyvěšení na úřední desce.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 4 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 5 Projekt Od Kaluba po Rajčulu – Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu
malých projektů.
Starosta okomentoval stávající stav projektu a seznámil zastupitele se zněním smlouvy. Starosta pozval občany na
zájezd do Veličné v rámci projektu.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých
projektů projektu Od Kaluba po Rajčulu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 5 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 6 Smlouvy o zřízení věcného břemene a služebnosti
Starosta seznámil zastupitele se zněním smluv, promítl situační výkresy.
1) Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) – rozvodna parkoviště u OÚ - Smlouva o zřízení služebnosti
2) EON distribuce, a.s – NN – Ostřížek, Záruba - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040014785/002
3) EON Distribuce, a.s. – Trafostanice u Kostela - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030048221/001
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
ke stavbě 16010-041895 RVDSL1816_M_B_BOET445-BOET1HR_MET a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040014785/002
se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Stránka 2 z 4

Usnesení č. 7 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048221/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a vydání kladného stanoviska
k žádosti o zvláštní užívání komunikace pro uložení sítí.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 8 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 7 Diakonie ČCE – Středisko Betlém
Starosta okomentoval žádost o poskytnutí finanční částky ve výši 17.680,-Kč. Zařízení využívá 1 občan obce Vrbice.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční dotaci z rozpočtu obce Vrbice pro Diakonii ČCE – středisko Betlém ve
výši 17.680,-Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 9 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 8 Bezúplatný převod movitého majetku – DA Avia
Starosta okomentoval stávající stav vozidla Avia, s tím, že se o dopravní automobil přihlásila obec Šakvice pro
nově zřizovanou jednotku dobrovolných hasičů. STK u automobilu končí 29.11.2018.
Záměr na bezúplatný převod byl vyvěšen dne 8.11.2018 a svěšen 24.11.2018.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod DA Avia a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném
převodu movitého majetku.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 10 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 9 Rozpočtová opatření
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá opatření.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14 a schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 11 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 10 Různé
Malovaný kraj – žádost o příspěvek
Starosta okomentoval žádost a dále uvedl, že Mikroregion Hustopečsko již přispívá na Malovaný kraj částkou
20.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Malovaný kraj.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 12 bylo schváleno

Stránka 3 z 4

Svaz tělesně postižených v ČR – MO Bořetice
Starosta okomentoval žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Svaz tělesně
postižených z. s. MO Bořetice a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0…
Usnesení č. 13 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 11 Diskuse
-

Vstup psů na místní hřbitov – vyvěšení cedule se zákazem psů před vchod na hřbitov.
Hromadění odpadu před areálem bývalého JZD.

Bod č. 12 Usnesení a závěr
Starosta přečetl jednotlivá schválená usnesení a poděkoval všem zastupitelům i občanům za účast.
Starosta ukončil zasedání ve 20:21 hod.

Tomáš Bílek - starosta

Mgr. Markéta Veverková - místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Zálešák

Jiří Kubík
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