
Usnesení ze zasedání zastupitelstva V02/2018, konaného dne 24.4.2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V02/2018. (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) 

  smlouvu č. HO-014330047687/001 o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 4) 

 Smlouvu č. 1030043700/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. (usnesení č. 5) 

 Smlouvu č. 050000/18/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci 
projektu“ Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Vrbice“ a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy. (usnesení č. 6) 

 Výsledek výběrového řízení na dodávku nového dopravního automobilu pro JSHO Vrbice a pověřuje 
starostu k podpisu kupní smlouvy. (usnesení č. 7) 

 Účetní uzávěrky k 31.12.2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Vrbice a příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola Vrbice . (usnesení č. 8)      

 Návrhy na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola 
Vrbice a příspěvkovou organizaci Mateřská škola Vrbice. (usnesení č. 9) 

 Rozpočtové opatření č. 7. (usnesení č. 11) 

 Kupní smlouvu č. CO-18-PKF-007 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 12) 

 Záměr prodeje pozemku p. č. 857/28 o výměře 93 m2 a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru 
prodeje. (usnesení č. 13) 

 Dotaci pro ZUŠ Velké Bílovice ve výši 1.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 
(usnesení č. 14) 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. č. 2858 a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 16) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C18/59 a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 17) 

 Bezúplatný převod majetku spolku Vinaři Vrbice dle dodaného seznamu do majetku Obce Vrbice. 
(usnesení č. 18) 

 Opravu chodníků v lokalitě Stará cesta. (usnesení č. 19) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6. (usnesení č. 10) 

Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje: 

 Starostu k prověření dalších variant realizace stavby – kanalizace „Stará cesta“. (usnesení č. 15) 

 

 Ve Vrbici dne 24.4.2018 

  

 

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


