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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2019 
konaného dne  17.12.2019 

 
Začátek: 19:00   
 
Starosta přivítal občany i zastupitele na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2019. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 17.12.2019 a informace o konání a programu byly řádně 
vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 
9.12.2019, 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 starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva z 8 (jeden 
zastupitel byl dopředu řádně omluven), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 
zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2019 je následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Dotace spolkům 2020 
4. Sbírka na opravu interiéru kostela sv. Jiljí - ukončení 
5. Rozpočet na rok 2020 
6. Rozpočtová opatření 
7. Různé 
8. Diskuse  
9. 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. V06/2019. 
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Starosta tímto považoval zasedání za zahájené a dále se věnoval samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatelku Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány 
Jiřího Kubíka a Jiřího Havelku a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Aleše Pavlů.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019 ze dne 26.11.2019 
Starosta přečetl a okomentoval jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019 
ze dne 26.11.2019. 
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Poté vyzval ověřovatelé zápisu (byli Jiří Havelka a Jiří Kubík), 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 V05/2019 
námitek a potvrdili, že se zakládá na pravdě. 
 
Starosta poté okomentoval jednotlivé body.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Dotace spolkům 2020 
Farnost – 500.000,-Kč – finalizace opravy interiéru kostela sv. Jiljí – FP-20-BKT-001 
Domovinka Němčičky – obec Vrbice se zapojila do solidárního systému v rámci ORP 
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo Vrbice schvaluje darovací smlouvu č. FP-20-BKT-001.   
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Domovinku Němčičky o.p.s. z důvodu zapojení 
se do financování sociálních služeb v rámci ORP Hustopeče.  
  
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Sbírka na opravu interiéru kostela sv. Jiljí - ukončení 
K 17.12.2019 je ve sbírce 53.134,-Kč. Číslo darovací smlouvy bude DS-19-BKT-010. Sbírku je nutno 
řádně ukončit a uzavřít účet nejpozději ke 31.12.2019 – budeme z časových důvodů a prokázání 
včasného převodu ukončovat dne 27.12.2019. Dále starosta informoval o převodu prostředků ze 
sbírkového účtu na farnost ve výši 198.000,-  (číslo darovací smlouvy bylo DS-19-BKT-008 )– bylo 
schváleno zastupitelstvem formou per rollam  - nejedná se o prostředky z rozpočtu obce, ale ze 
sbírky, z tohoto důvodu byla zvolena tato forma.  
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje darovací smlouvu č. DS-19-BKT-010 a pověřuje starostu 
k organizaci úkonů spojených s ukončením sbírky.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Rozpočet na rok 2020 
Starosta promítl rozpočet obce Vrbice, a rozpočet neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Vrbice. Oproti 
vyvěšenému návrhu došlo ke změně na paragrafech 3612-bytové hospodářství, 2321 – ČOV, 3315-
Muzeum, 3392 – KD Vrbice, 3631 – V0, 3632 – Pohřebnictví, 3639 – Komunál, 3722 – Odpady a 6112 
– Zastupitelstva obcí a to z důvodů úprav platových tříd a z důvodů navýšení cen energií.  Návrh 
rozpočtu byl řádně vyvěšen 29.11.2019.  
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočet Obce Vrbice na rok 2020 v paragrafovém znění.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočet neinvestičního příspěvku na rok 2020 zřízených 
příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení č. 8  
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18 a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 19.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Různé 
 

 ELING – přípojka NN – lokalita k areálu družstva 
Starosta promítl a okomentoval situaci 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030055536/001.  
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

 Žádost o odkup pozemku pod garáží 
Starosta promítl a okomentoval situaci. Jedná se p. č. ST 811. Garáž je zapsaná na LV žadatele, 
žadatel doložil také kolaudační rozhodnutí. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje parcely č. ST 811.   
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

 Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností 
Hustopeče pro rok 2020 

Starosta promítl a okomentoval smlouvu. Částka na rok 2020 je 57.041,-Kč. Smlouva byla dopředu 
zaslána zastupitelům k prostudování.  
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb 
obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020. 
 
Pro…7… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 8 Diskuse 
 
Starosta pozval přítomné na projednání změny č. 1 ÚP obce Vrbice (18.12.2019 v 16:00) a na veřejné 
projednání dopravního značení (18.12.2019 v 19:00), následně promítl pracovní návrh řešení.  
Dále proběhla diskuse na téma nevyváženosti hlasitosti místního rozhlasu a na téma odpady.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá schválená usnesení a poděkoval občanům i zastupitelům za účast a popřál 
jim požehnané svátky.  
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:30.  
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Ing. Jiří Zálešák 

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 
 


