
 Usnesení ze zasedání zastupitelstva V02/2017, konaného dne 4.4.2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V02/2017. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Renatu Horákovou. (usnesení č. 2) 

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

 Oznámení o změně čísel položek (paragrafů) rozpočtové skladby schváleného rozpočtu na rok 
2017. (usnesení č. 4) 

 Oznámení o změně názvu rozpočtového výhledu na nový název střednědobého výhledu 
rozpočtu, schváleného dne 31.1.2017. (usnesení č. 5) 

 Rozpočtová opatření č. 1/2017, 2/2017. (usnesení č. 6) 

 Seznam majetku určeného k likvidaci. (usnesení č. 8) 

 Účetní závěrky ke 31.12.2016 Mateřské školy Vrbice, okres Břeclav, příspěvkové organizace a 
Základní školy Vrbice, okres Břeclav, příspěvkové organizace a zároveň schvaluje návrhy na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 pro příspěvkové organizace Základní škola Vrbice 
a Mateřská škola Vrbice. (usnesení č. 9) 

 Žádost obce Vrbice o pořízení Změny č. 1 ÚP Vrbice Městským úřadem Hustopeče. (usnesení 
č. 10) 

 Rozšíření zadání Změny č. 1 ÚP Vrbice o záměr Agrokulturního a zemědělského areálu s halou 
na výrobu vína spol. SYFANY, spol. s r.o. (usnesení č. 10) 

 Smlouvu o bezúplatném převodu mobiliáře Mikroregionu Hustopečsko na obec Bořetice a 
pověřuje starostu obce k podpisu doložky k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. (usnesení č. 11) 

 Smlouvu o právu k provedení stavby přípojky kanalizace – vinařství Horák a pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 12) 

 Smlouvu o právu k provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu sklepa – xxxxx  a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 13) 

 Smlouvu o právu k provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu sklepa, včetně připojení na 
splaškovou kanalizaci –  xxxxx  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 14) 

 Smlouvu o právu k provedení stavby na rekonstrukci a přístavbu sklepa – xxxxx  a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 15) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034899/001 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 16) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030032804/002 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 17) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034840/001 a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 18) 

 Záměr prodeje pozemku p.č. ST797 a pověřuje starostu k jeho vyvěšení na úřední desce. 
(usnesení č. 19) 

 Záměr prodeje pozemku p.č. ST437/116 o výměře 145 m
2
 a pověřuje starostu k jeho vyvěšení 

na úřední desce. (usnesení č. 21) 

 Záměr prodeje části pozemku p.č. 858/20 o výměře 171 m
2
 (nové p.č. 858/50) a pověřuje 

starostu k jeho vyvěšení na úřední desce. (usnesení č. 22) 

 Záměr pachtu parcely ST568. (usnesení č. 23) 

 Záměr prodeje části pozemku p.č. 856/1 (dle geometrického zaměření) a pověřuje starostu 
k jeho vyvěšení na úřední desce. (usnesení č. 24) 

 Poskytnutí finančního příspěvku  880,- Kč za odlehčovací službu pro Hospic sv. Josefa 
v Rajhradě a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. (usnesení č. 26) 

 Poskytnutí finančního daru na činnost Svazu tělesně postižených Bořetice ve výši 3.000,- Kč  a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. (usnesení č. 27) 

 Složení dražební jistoty na dražbu nemovitých věcí zapsaných na LV č. 1557 – pořadové č. 1 ve 
výši 8 000,- Kč, na dražbu nemovitých věcí – pořadové č. 1 ve výši 1 000,- Kč, na dražbu 
nemovitých věcí – pořadové č. 2 ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostu a místostarostu 
k zápisu dražitelů. (usnesení č. 29) 
 
 



 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Zprávu o výsledku hospodaření obce Vrbice za rok 2016. (usnesení č. 7) 

 Zprávu o inventarizaci majetku za rok 2016. (usnesení č. 8) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Pronájem části obecního pozemku p.č. 2238/2, o výměře 50 m
2
. (usnesení č. 20) 

 Pronájem přilehlých ploch k parcele ST568. (usnesení č. 23) 

 Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování nového komunikačního centra Diakonie 

v Myslibořicích. (usnesení č. 25) 

 Poskytnutí finančního příspěvku na hudební  nosič. (usnesení č. 28) 

 

 

 Ve Vrbici dne 4.4.2017 

 

  

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


