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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2021 konaného dne  

15.6.2021 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2021. (usnesení č. 1) 

 Smlouvu o úvěru č. 0633332179/LCD  od České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČ: 45244782 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. (usnesení č. 3) 

 Smlouvy o pachtu PCH-21-BKT-001, 002, 003 a 004. Záměr na prodej parcely 2820/62 (25m2 – původně 
část parcely 2820/21) pod trafostanicí. Smlouvu č. HO-001030067012004-RGV o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. A pověřuje starostu k podpisu smluv a vyvěšení záměru. (usnesení č. 4) 

 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2020, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 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. 5) 

 Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2020. (usnesení č. 6) 

 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. (usnesení č. 7) 

 Rozpočtové opatření č. 7. (usnesení č. 8) 

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce Vrbice č. FP-21-
BKT-003. (usnesení č. 9) 

 Přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 22 000 Kč na 
projekt Oprava Mainclova kříže za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. (usnesení č. 10) 

 Žádost o dotaci u MAS Hustopečsko, z.s. – Program rozvoje venkova, a pověřuje starostu k jejímu 
podání. (usnesení č. 11) 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 6. (usnesení č. 8) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 
 
 
 
 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 


