
   

 
 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2019 konaného dne  11.6.2019 

 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019. (usnesení č. 1) 

 Přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje a spolufinancování projektů Dědo babi, pojďte tvořit, 
Knihovna Vrbice – PC a konektivita a KD Vrbice – sál a přísálí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
(usnesení č. 3) 

 Předložení žádosti o NFP za účelem realizace projektu „Vrbice i Veličná volá – hop na kola!“, jehož cíle 
jsou v souladu s platným územním plánem obce Vrbice, strategickým plánem rozvoje obce Vrbice a 
nadřazených územněplánovacích a rozvojových dokumentací.  

 Zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. 

 Zabezpečení finančních prostředků na 10% spolufinancování realizovaného projektu ve výši rozdílů 
celkových nákladů projektu 234.293,67€ a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnuté dotace 
ve výši 23.429,36€. (usnesení č. 4) 

 Smlouvy č. CO-19-BKT-011, č. CO-19-BKT-012, č. CO-19-BKT-013, č. CO-19-BKT-014 , č. CO-19-BKT-015 a č. 
CO-19-BKT-016. (usnesení č. 5) 

 Záměr prodeje části parcely 2238/2 o výměře 13 m2. (usnesení č. 6) 

 Kupní smlouvu týkající se p. č. 283/43 a p. č. 43. (usnesení č. 7) 

 Smlouvu č. 1030052014/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a.s. (usnesení č. 8)  

 Kupní smlouvu č. 10992018 se společností E.ON Distribuce, a.s. (usnesení č. 9) 

 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření a příloh bez výhrad. (usnesení č. 10) 

 Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2018. (usnesení č. 11) 

 Rozpočtové opatření č. 10. (usnesení č. 14) 

 Kupní smlouvu - prodej plošiny MP 10 se společností Českomoravská telekomunikační s.r.o. (usnesení č. 
15) 

 Kupní smlouvu - prodej smykového nakladače New Holland se společností Grontech Agro s.r.o. (usnesení 
č. 16) 

 Darovací smlouvu č. DS-19-BKT-006. (usnesení č. 17) 

 Záměr směny p. č. 2821/223 za podmínek odsouhlasení okolních zemědělských subjektů a za podmínky 
věcného břemene zachování místní obslužné komunikace. (usnesení č. 18) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatele pana Františka Poláška a volí návrhovou komisi pány Romana Varmužu a Jiřího Zálešáka a 
volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Kubíka a Jiřího Havelka. (usnesení č. 2) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice prohlašuje: 

 Že v budoucnu nemá záměr využívat p. č. 833/5 a dle návrhu územního plánu je plocha pozemku 
v kategorii SO a v návrhu změny v kategorii B. (usnesení č. 13) 
 



   

 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8 a 9. (usnesení č. 14) 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. (usnesení č. 12) 
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