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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V02/2021 konaného dne  4.5.2021 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2021. (usnesení č. 1) 

 Úvěr na financování projektu Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice s Komerční bankou a.s. ve výši 
5.000.000,-CZK, pohyblivou sazbou 1MPRIBOR+0,5% a splatností maximálně do 18 měsíců. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy. (usnesení č. 3) 

 Úvěr na financování projektu Základní škola Vrbice, škola pro život s Komerční bankou a.s. ve výši 
8.000.000,-CZK, pohyblivou sazbou 1MPRIBOR+0,5% a splatností maximálně do 18 měsíců. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy. (usnesení č. 4) 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330071894/001-MDP se společností EG.D., a.s. Smlouvu 
o zřízení služebnosti- Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice - se společností CETIN, a.s. Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030059893/001-ELIG se společností EG.D., a.s. 
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330071749/001-MDP se společností EG.D., a.s. Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-010030063527/001- PERF se společností EG.D., 
a.s. A pověřuje starostu k podpisu smluv. (usnesení č. 6) 

 Vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa a vzor Smlouvy o výpůjčce nádoby BRKO. (usnesení č. 8) 

 Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče. 
(usnesení č. 9) 

 Rozpočtové opatření č. 5. (usnesení č. 10) 

 Přijetí dotací z Jihomoravského kraje projektů:  
-Oprava sociálních zařízení 1.NP MŠ Vrbice  
-Oprava Mainclova kříže  
-Kroje, tvorba a hraní, to nás baví. A pověřuje starostu k podpisu smluv. (usnesení č. 10) 

 Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce Vrbice č. FP-21-BKT-002 na 
pořízení hodinového strojku v kostele sv. Jiljí. (usnesení č. 13) 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4. (usnesení č. 10) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Podporu pro Linku bezpečí, z.s. (usnesení č. 11) 
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