
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva V01/2018, konaného dne 22.2.2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V01/2018. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Renatu Horákovou. (usnesení č. 2) 

 Ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a pana Romana Varmužu a návrhovou komisi pana 
Tomáše Bílka a pana Jiřího Zálešáka. (usnesení č. 3) 

 Rozpočtové opatření č. 3/2018. (usnesení č. 4) 

 Výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení projektu „Za 

búdú hodovú“. (usnesení č. 5) 

 Znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330046793/002 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

(usnesení č. 6) 

 Smlouvu o pachtu č. PO-18-PKF-001. (usnesení č. 7) 

 Dohodu o spolupráci na malém projektu “Od Kaluba po Rajčulu“. (usnesení č. 8)      

 Dohodu o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom „Dedko s babkou takto žili a vela nás naučili“. 
(usnesení č. 9) 

 Podání žádosti k Fondu mikroprojektu – přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou – Region Bílé Karpaty. 
Název projektu je „Od Kaluba po Rajčulu“. Celkové rozpočtované náklady projektu činí 28.570€, z toho 
předpokládané spolufinancování obce Vrbice činí 8.571€. Kurzová rizika obec Vrbice akceptuje. Zastupitelstvo 

obce Vrbice souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu. (usnesení č. 10) 

 Záměr prodeje části pozemku nové p. č. 954 o výměře 29 m2 a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední 

desce. (usnesení č. 12) 

 Kupní smlouvu č. CO-18-PKF-005   a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 15) 

 Dotaci na nové CD Mužáci z Vrbice ve výši 75.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 16) 

 Příspěvek na činnost sociálních služeb pro Oblastní Charitu Rajhrad, ve výši 16.600,- Kč a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. (usnesení č. 18) 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 17/2017, 1/2018, 2/2018. (usnesení č. 4) 

 Zprávu kontrolního výboru obce Vrbice za období 1.1.2017 – 31.12.2017. (usnesení č. 11) 

 Protokol o kontrole MŠ Vrbice, příspěvkové organizace, provedenou Českou školní inspekcí a inspekční zprávu. 
(usnesení č. 14) 

 Výsledek inventarizace majetku obce Vrbice a zprávu o vyřazení majetku. (usnesení č. 17) 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Poskytnutí finanční dotace na zřízení BabyBoxu v Blansku. (usnesení č. 13) 

 

 Ve Vrbici dne 23.2.2018 

  

 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
         František Polášek – starosta obce    Tomáš Bílek – místostarosta 
      


