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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V01/2019 konaného dne  

19.2.2019 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2019. (usnesení č. 1) 

 Kupní smlouvy č. CO-19-BKT-002, CO-19-BKT- 003, CO-19-BKT-004 a CO-19-BKT-005. 
(usnesení č. 3)  

 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330051769/001 a HO-014330051724/007. 
(usnesení č. 4)  

 Smlouvu č. 5/2019 bio o provedení svozu a likvidaci biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) se společností Hantály a.s. (usnesení č. 5)  

 Podání žádostí v rámci dotačních titulů Jihomoravské kraje projektů Rekonstrukce sálu KD 
Vrbice, Rekonstrukce KD Vrbice, Knihovna Vrbice – konektivita, Vybavení JSDHO Vrbice, 
Dědo, babi, pojďte tvořit, Hřiště Za búdú hodovú – sklad sportovního náčiní, MAS 
Hustopečsko – Komunitní centrum Vrbice (usnesení č. 6) 

 Podání žádostí v rámci dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj projektů Přístavba a 
rekonstrukce KD Vrbice a Oprava Kaple sv. Anny. (usnesení č. 7) 

 Poskytnutí daru ve výši 10.000,-Kč společnosti Biliculum z.ú. (usnesení č. 8) 

 Smlouvu o dílu č. CO-19-BKT-009. (usnesení č. 9) 

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového finančního prostředku z rozpočtu obce Vrbice 
č. FP-19-BKT-002. (usnesení č. 10) 

 Záměr směny pozemků p. č.1594/45, 1830/85, 1586/6, 1829/47. (usnesení č. 11) 

 Pachtovní smlouvu č. PCH-19-BKT-001. (usnesení č. 12) 

 Kupní smlouvu č. CO-19-BKT-006.  (usnesení č. 13) 

 Kupní smlouvu č. CO-19-BKT-008. (usnesení č. 14) 

 Kupní smlouvu č. CO-19-BKT-007. (usnesení č. 16) 

 Rozpočtové opatření č. 2. (usnesení č. 18) 

 Kupní smlouvu týkající se pozemků p.č. 283/43 a p.č. 43. (usnesení č. 19)  

 Záměr prodeje části pozemků p.č. 2820/29, 2820/30 a p.č. ST 759. (usnesení č. 20)  
  
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatelku paní Ludmilu Varmužovou a volí návrhovou komisi pány Jiřího Havelku a Aleše 
Pavlů a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka. (usnesení č. 2) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Budoucí Zadání změny č. 2 územního plánu obce Vrbice. (usnesení č. 15) 

 Závěr Inventur za rok 2018. (usnesení č. 17) 

 Rozpočtové opatření č. 1. (usnesení č. 18) 
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