
Usnesení ze zasedání zastupitelstva V03/2017, konaného dne 13. 6. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2017. (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) 

 Rozpočtové opatření č. 4. (usnesení č.  4) 

 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2016 včetně příloh bez výhrad. (usnesení č. 5) 

 Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2016. (usnesení č. 6) 

 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2020, Základní škola Vrbice, příspěvková 
organizace. (usnesení č. 7) 

 Smlouvu č. 1030037150/001 a 1030037150/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene k rozšíření distribuční soustavy NN a vybudování nového odběrného místa 
Mikulica a pověřuje starostu obce k podpisu smluv. (usnesení č. 8) 

 Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 1/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
2/2013 Požární řád obce a pověřuje starostu a místostarostu obce Vrbice k podpisu obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2017. (usnesení č. 9) 

 Dodatek smlouvy o zápůjčce mezi obcí Vrbice a MAS Hustopečsko z.s. a pověřuje starostu 
k podpisu dodatku. (usnesení č. 10) 

 Smlouvu č. CO-17-PKF-014 o prodeji části parcely č. 858/20 (nové p.č. 858/50) a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 11) 

 Smlouvu č. CO-17-PKF-013 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 12) 

 Smlouvu č. CO-17-PKF-015 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 13) 

 Záměr prodeje části pozemků 2742/1, 2742/3, 2742/4 a 2742/9 a pověřuje starostu obce 
k vyvěšení záměru prodeje na úřední desku. (usnesení č. 15) 

 Finanční  příspěvek  12.000,- Kč pro OKOLO LUŽE, z. s.  na činnost folklorního souboru 
Kalubáček. (usnesení č. 19) 

 Pronájem nového osobního vozidla na základě výběru nejlepší cenové nabídky. Dále 
pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru o prodeji stávajícího vozidla KIA a k podpisu 
smlouvy o prodeji vozidla za nejvyšší cenu. (usnesení č. 21) 

 Finanční spoluúčast na přípojku NN pro FK Vrbice ve výši  82.000,- Kč a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy. (usnesení č. 22) 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 3. (usnesení č. 4) 

 Výsledek dražby pozemků v katastru obce Vrbice. (usnesení č. 17)  

 Pasport stávajícího stavu dopravního značení a pověřuje starostu k vytvoření návrhu 
nového značení, jeho následného projednání a vyvěšení na internetových stránkách obce. 
(usnesení č. 18) 

 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Smlouvu č. CO-17-PKF-016, vzhledem ke změně evidence a označení pozemků je nutné 

doložit nové geometrické zaměření (usnesení č. 14) 

 Záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p.č. 76. (usnesení č. 16) 



 Finanční podporu na provoz Linky bezpečí. (usnesení č. 20) 

 

 Ve Vrbici dne 14. 6. 2017 

  

 

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


