
Usnesení ze zasedání zastupitelstva V03/2018, konaného dne 22.5.2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2018. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Renatu Horákovou. (usnesení č. 2) 

 Ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a pana Jiřího Kubíka a návrhovou komisi pana Tomáše 
Bílka a pana Jiřího Zálešáka. (usnesení č. 3) 

 Prodloužení pachtovních smluv č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003  a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru 

na úřední desku. (usnesení č. 4) 

 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2742/1 o výměře 189 m2 (nové p. č. 2742/19) a pověřuje starostu obce 

k vyvěšení záměru na úřední desce. (usnesení č. 5) 

 Smlouvu o zřízení pověřence (DPO-data protection officer) pro ochranu údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. (usnesení č. 6) 

 Organizační řád Obecního úřadu Vrbice, Pracovní řád Obecního úřadu Vrbice a Spisový řád Obce Vrbice pro 
ochranu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení 

GDPR“) a pověřuje starostu obce k podpisu. (usnesení č. 7) 

 Plán rozvoje sportu 2017 – 2025 Obec Vrbice. (usnesení č. 8) 

 Rozpočtové opatření č. 8. (usnesení č. 9) 

 Kupní smlouvu č. CO-18-PKF-008 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. (usnesení č. 10) 

 Zpracování a podání žádosti k Ministerstvu místního rozvoje ČR – Sociální bydlení (IROP). Název projektu je 
„Vrbice-podporované bydlení“. Míra financování: 90 % dotace, 10 % vlastní zdroje. Zastupitelstvo obce Vrbice 

souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu. (usnesení č. 11) 

 Zpracování a podání žádosti k Ministerstvu práce a sociálních věcí – Výzva pro územní samosprávní celky. Název 
projektu je „Vrbecké sklepy“.  Míra financování: 95 % dotace, 5 % vlastní zdroje. Zastupitelstvo obce Vrbice 

souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu. (usnesení č. 12) 

 Stavbu pergoly v lokalitě V jezírku, p. č. 857/1 v k.ú. Vrbice u Velkých Pavlovic za následujících podmínek: 

- pergola bude vyrobena ze starých trámů (nebude-li možno, pak klasické řezivo),  

-  ukotvení pergoly na železných konzolách, 

- podlaha bude vyhotovena z přírodních materiálů (masivního kamene), 

- dřevěná konstrukce musí být porostlá vinnou révou, 

- zbylá část vedle pergoly musí být zatravněna a stávající strom zachován.(usnesení č. 13) 

 Smlouvu č. 050993/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce:  Kanalizace a 

ČOV – úroky 2018 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 14) 

 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 s výhradou a přijímá toto nápravné opatření ke zjištěnému nedostatku při 
přezkoumání hospodaření obce: ukládá starostovi obce, aby zajistil dodržování lhůt při zveřejňování smluv na 

profilu zadavatele. (usnesení č. 15) 

 Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2017. (usnesení č. 16) 
 

 

 



 

Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje: 

 Starostu ke koupi polovičního podílu pozemku p. č. st. 148/1 za cenu 250,-Kč/m2. (usnesení č. 17) 

 Starostu obce k dodatečnému zařazení do změny ÚP č. 1, pozemky p. č. 857/32, 857/40, 2219/11 a 760/2. 
Zastupitelstvo obce navrhuje kategorizaci pozemků S nebo SO. V případě nutnosti možná částečná redukce 

zástavbového území lokality Z1b. (usnesení č. 18) 

 

 Ve Vrbici dne 22.5.2018 

  

 

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


