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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2020 konaného dne  

1.12.2020 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2020. (usnesení č. 1) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030062533/003-PERF. (usnesení č. 3) 

 Směnnou smlouvu č. 2008S20/59 s Českou republikou – Státní pozemkový úřad. (usnesení č. 5) 

 Příspěvek z rozpočtu obce Vrbice na rok 2021 ve výši 25.000,-Kč zapsanému spolku Junák – český skaut, 
středisko Ratíškovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 8) 

 Smlouvu o poskytování služeb odpadového hospodářství 2/2020 se společností Hantály, a.s. (usnesení 
č. 9) 

 Schvaluje poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2021 ve výši 550,- Kč a pověřuje 
starostu k vyvěšení přílohy příslušné obecně závazné vyhlášky. (usnesení č. 10) 

 Výběr nejvhodnější nabídky obchodní společnosti SYNPRO, s.r.o., a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. (usnesení č. 11) 

 Řád veřejného pohřebiště obce Vrbice. (usnesení č. 12) 

 Rozpočtové opatření č. 14. (usnesení č. 13) 

 Stočné na rok 2021 ve výši 40,50 Kč + příslušná sazba DPH. (usnesení č. 14) 

 Podání žádosti o dotaci v rámci PRV k MMR projektu MŠ Vrbice jídelna – oprava havarijního stavu 

střechy. (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) 

 Předsedou přestupkové komise pana Mgr. Bc. Petera Mrázika a jejími členy Jiřího Havelku a Aleše Pavlů 
a jejich zástupce Tomáše Bílka, Jiřího Zálešáka, Markétu Veverkovou, Romana Varmužu a Františka 
Poláška. (usnesení č. 16) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Znění písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky s názvem „Rozšíření 
systému odděleného sběru odpadu v obci Vrbice“. (usnesení č. 11) 

 Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10,11,12 a 13. (usnesení č. 13) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Stavbu přístřešku nad a na p. č. 856/1 navazující na p. č. ST274. (usnesení č. 4) 

 Vyvěsit záměr na pacht na p. č. 2950 - lisovna sklepa. Zastupitelstvo obce po zaměření schválí záměr na 
úpravu právního vztahu mezi lisovnou a parcelou. (záměr č. 6) 

 Příspěvek pro Malovaný kraj, z. s. (usnesení č. 7) 
 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 


