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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V01/2021 konaného dne  9.2.2021 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2021. (usnesení č. 1) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330066508/001 s EG.D, a.s., Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s., Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
č. HO-001030063280/001-PERF s EG.D, a.s. a Smlouvu č. HO-001030062533/003-PERF o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce, a.s. (usnesení č. 4) 

 Úpravu předzahrádky na parkovací místo provedené z dlažby nebo zatravňovací dlažby položené „na 
sucho“. (usnesení č. 5) 

 Umístění parkovacího místa ZTP na p. č. 2238/2. (usnesení č. 7) 

 Záměr bezplatného užívání plochy na části parcely č. 2238/2 a části parcely č. ST 148/2 o výměře 2 m2 
pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování. 
(usnesení č. 8) 

 Podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji projektů MŠ Vrbice- sociální zařízení 1.NP, Kanalizace 
Stará cesta, Oprava kříže na hřbitově a u fary, JSDHO Vrbice – dýchací přístroje, Podpora rodinné a 
seniorské politiky na úrovni obcí a Projekt environmentálního vzdělávání a k ORP Hustopeče projekt 
Oprava Pomníku Rudé armády. (usnesení č. 9) 

 Rozpočtové opatření č. 1/2021. (usnesení č. 10) 

 Účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská 

škola Vrbice. (usnesení č. 12) 

 Dohodu poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „To co jste teď Vy, byli jsme i my“ 
(usnesení č. 13) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatelku Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány Františka Poláška a Jiřího Zálešáka a 
volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Havelku a Aleše Pavlů. (usnesení č. 2) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Výsledek veřejné zakázky „Základní škola Vrbice – škola pro život – 2. řízení“. (usnesení č. 3) 

 Rozpočtové opatření č. 15/2020. (usnesení č. 10) 

 Závěr Inventur za rok 2020. (usnesení č. 11) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Prodej části p. č. 2238/60 před p. č. ST 234/1. (usnesení č. 5) 

 Prodej ani pronájem ani návrh na úpravu ÚP parcely č. 927/1. (usnesení č. 6) 

 Finanční dotace z rozpočtu obce Vrbice pro Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích. (usnesení č. 14) 
 

 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 


