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Zápis ze Zasedání zastupitelstva V07/2018 – 20.12.2018 

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany Vás na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V07/2018. 
Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 20.12.2018 a informace o konání a programu byly řádně 
vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 
12.12.2018, 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.  
Dále starosta 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. V07/2018 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Rozpočet na rok 2019 
4. Bezúplatný převod kiosku Modré Hory – interaktivní tabule 
5. Prodej zboru garáže 
6. Rozpočtová opatření 
7. Různé 
8. Diskuse  
 
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. V07/2018. 
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Schválením programu 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 Markétu Veverkovou a volí návrhovou komisi 
pány Jiřího Havelku a Aleše Pavlů a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka.  
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2018 ze dne 27.11.2018 
Starosta přečetl usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2018 ze dne 27.11.2018. 
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Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Kubík a Jiří Zálešák), zdali mají k tomuto zápisu námitky a zdali se 
zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu konstatovali, že zápis řádně ověřili, že nemají proti zápisu námitek a potvrzují, že 
se zakládá na pravdě. 
 
Starosta poté okomentoval jednotlivé body.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 3. Rozpočet na rok 2019 
Starosta provedl komentář a promítl příjmy a výdaje rozpočet byl již důkladně a podrobně 
představen na zasedání ZOV č. V06/2018. Byl řádně vyvěšen dne 29.11.2018, což je více než zákonem 
požadovaných 15 dní.  
Dále starosta promítl a představil rozpočty ZŠ a MŠ.  
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Rozpočet obce Vrbice na rok 2019 v paragrafovém znění.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočet neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové 
organizace Základní škola Vrbice, okres Břeclav na rok 2019 a rozpočet neinvestičního příspěvku 
zřízené příspěvkové organizace Základní škola Vrbice, okres Břeclav na rok 2019.     
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Bezúplatný převod kiosků Modré Hory – interaktivní tabule 
Jedná se o interaktivní tabuli v lokalitě „U Presu“, bezúplatný převod by proběhl k 1.1.2019  
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – interaktivní kiosek 
mezi Svazkem obcí Modré Hory a Obcí Vrbice.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5 Prodej zboru garáže 
Starosta provedl komentář a promítl situaci, představil parametry znaleckého posudku a 
geometrického plánu. Záměr obce byl vyvěšen dne 4.12.2018. O koupi projevil zájem p. Svatopluk 
Jordán, žádný jiný zájemce se neprojevil.  
Odhadní cena 14.000,- 
Geometrický plán 4.000,- 
Náklady na odhad 2.850,- 
Celkem – 20.850,- 
Jedná se o standardní kupní smlouvu, jíž bude přiděleno číslo CO-19-BKT-001 
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Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-19-BKT-001.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá opatření.  
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16 a schvaluje rozpočtová opatření 
č. 17.  
 
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 Různé 
 
FK VRBICE 1959 – žádost o příspěvek 
Starosta přečetl, promítl a okomentoval žádost. Jedná se příspěvek na pořízení 2ks nových 
hliníkových bran pro mládež. Staré železné branky budou rozřezány a odvezeny na SSO (velké riziko 
vážných úrazů nebo dokonce úmrtí dítěte).  
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek ve výši 30.000,- pro FK Vrbice 1959 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. 
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
Domovinka Němčičky – žádost o příspěvek 
6.500,-Kč, službu využívají 2 občané obce Vrbice. Starosta promítl žádost.  
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční dotaci ve výši 6.500,- pro Domovinku Němčičky, o.p.s. a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Pro……… Proti………. Zdržel se………… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Diskuse 
Informace o projektech KD Vrbice a Kalub.  
 
 
 
 



Stránka 4 z 4 
 

 
 
 
Bod č. 9 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval zastupitelům i občanům za účast a popřál všem 
požehnané svátky.  
 
Zasedání bylo ukončeno v  
 
Ve Vrbici, dne 20.12.2018 
 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Ing. Jiří Zálešák 

 

Ing. Jiří Kubík, MBA 
 
 


