
Stránka 1 z 2 
 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V02/2020 konaného dne  1.9.2020 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2020. (usnesení č. 1) 

 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330061348/001 a č. HO-014330061201/001. (usnesení č. 
3) 

 Kupní smlouvy č. CO-20-BKT-007 a CO-20-BKT-008. (usnesení č. 4) 

 Kupní smlouvy č. CO-20-BKT-009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 a 017. (usnesení č. 6) 

 Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt „Dědo, babi, jak to bylo dřív“ a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 7) 

 Plán inventur 2020 a schvaluje jmenování likvidační komise. (usnesení č. 8) 

 Rozpočtové opatření č. 7. (usnesení č. 9) 

 Smlouvu č. FP-20-BKT-003. (usnesení č. 10) 

 Záměr pachtu části parcely č. 32/2. Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje vybudování parkovacího stání 
před č. p. 372 na náklady žadatelů za podmínky zeleného stání pomocí zatravňovací dlažby, nebo 
štěrkového trávníku. (usnesení č. 11) 

 Čerpání rezervního fondu za účelem opravy kanalizace. (usnesení č. 13) 

 Příspěvek na financování IDS JMK na rok 2021 a pověřuje starostu obce k zapracování do rozpočtu. 
(usnesení č. 14) 

 Souhlas s umístěním odkládací schránky na p. č. 2238/60. (usnesení č. 15) 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 5 a 6. (usnesení č. 9) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Výsadbu mezi bytovými domy č. 357 a 365. (usnesení č. 12) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice respektuje a prosazuje následující podmínky: 

 nehodlá prodávat pozemky nad sklepy na Stráži. Plně tak respektuje pravidla nastavená zastupitelstvy 
pod vedením předchozích starostů Bařiny, Herůfka a Petráska, 

 hodlá jednoznačně deklarovat, že na zaměřené parcele stojí čelní stěna a lisovna v majetku uživatele – 
tímto dojde k prvnímu písemnému uznání, že sklep je majetkem stávajícího uživatele, 

 pacht, nájem, nebo služebnost by měla být symbolicky úplatná a to z důvodu průběžné evidence, 

 právní vztah mezi pozemkem a podzemní stavbou by měl být zapsatelný na katastrálním úřadě, 

 díky projektu Pasportizace vinných sklepů jde spoluúčast zaměření na vrub obce Vrbice. Pokud nebude 
zaměření umožněno, nevznikne žádný právní akt. V případě stejného požadavku v budoucnu, by 
náklady na zaměření a 3D zaměření šly na vrub žadatele v plné výši. (usnesení č. 5) 
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Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje: 

 Starostu požádat Policii ČR o preventivní pravidelný dozor zaměřený zejména na dodržování nočního 
klidu a kontrolu požívání alkoholických nápojů u účastníků silničního provozu. (usnesení č. 16) 
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