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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V01/2020 konaného dne  2.6.2020 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2020. (usnesení č. 1) 

 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2019, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření a příloh bez výhrad. (usnesení č. 3) 

 Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2019. (usnesení č. 4) 

 Účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a 
Mateřská škola Vrbice. (usnesení č. 5) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059256/001. (usnesení č. 6) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330059136/001. (usnesení č. 7) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330059148/001. (usnesení č. 8) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058381/001. (usnesení č. 9) 

 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
budoucí smlouvě kupní č. 9420001313/2020/4000230373 se společností GasNet s.r.o. (usnesení č. 
10) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-001. (usnesení č. 11) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-002. (usnesení č. 12) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-003. (usnesení č. 13) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-004. (usnesení č. 14) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-005. (usnesení č. 15) 

 Kupní smlouvu č. CO-20-BKT-006. (usnesení č. 16) 

 Výběr nejvhodnější nabídky obchodní společnosti MDP GEO s.r.o., a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. (usnesení č. 19) 

 Záměr prodeje devíti stavebních parcel v lokalitě Samota dle geometrického plánu č. 1165-42/2020. 
(usnesení č. 21)   

 Organizaci sbírky na opravu kostela sv. Jiljí -  IV. Etapa. (usnesení č. 23) 

 Rozpočtové opatření č. 4 z roku 2020. (usnesení č. 24) 

 Umístění včelstev na p. č. 145/1. (usnesení č. 25) 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatele Františka Poláška, volí návrhovou komisi pány Jiřího Kubíka a Romana Varmužu a volí 
ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Aleše Pavlů. (usnesení č. 2) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Znění písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky s názvem 
„Pasportizace vinných sklepů a majetku obce Vrbice II, část I – Pasport kanalizace, hrobových míst a 
vinných sklepů“. (usnesení č. 19) 

 Znění písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky s názvem 
„Pasportizace vinných sklepů a majetku obce Vrbice II, část II – Pasport veřejné zeleně“. (usnesení č. 
20) 

 Rozpočtová opatření č. 20 z roku 2019 a č. 1, 2 a 3 z roku 2020. (usnesení č. 24) 

 Úpravu okolí sklepa p. č. ST 394 pouze v nezbytné míře – chodníček okolo budovy a vydláždění 
plochy před vchodem. Se stavbou pergoly a parkovištěm na veřejné zeleni zastupitelstvo obce 
Vrbice nesouhlasí. (usnesení č. 27) 
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Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Záměr prodeje parcely ST 515/1 a pověřuje starostu obce k předání podnětů ke Katastrálnímu 
úřadu. (usnesení č. 17) 

 Záměr prodeje předzahrádky před parc. č. ST 39. Předzahrádku lze užívat za účelem vjezdu, 
parkování, případně výsadby zeleně. (usnesení č. 18) 

 Dotaci pro Linku bezpečí, z. s. (usnesení č. 22) 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice rozhoduje: 

 Přidělit zakázku obchodní společnosti MDP GEO s.r.o., a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
(usnesení č. 20) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje: 

 Na všechny řádné, mimořádné a náhradní valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 
Břeclav a.s. starostu obce Vrbice Tomáše Bílka a náhradníky místostarostku obce Vrbice pí. Markétu 
Veverkovou a zastupitele p. Jiřího Havelku. Zastupitelstvo obce Vrbice deleguje pro případnou práci 
v orgánech společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. zastupitele obce Vrbice p. Jiřího Havelku. 
(usnesení č. 26) 
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