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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V03/2022 konaného dne 28.6.2022 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

• Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2022. (usnesení č. 1) 

• Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330073048/001-MDP se 
společnosti EG.D, a.s. a Smlouvu o zřízení věcného břemene č.HO-014330078971/001-MDP se společnosti 
EG.D., a.s. (usnesení č. 3) 

• Kupní smlouvy č. CO-22-BKT-008 a CO-22-BKT-009. (usnesení č. 4) 

• Smlouvu o smlouvě budoucí č. 8800097831/2/BVB se společností GASNet, s.r.o. (usnesení č. 6) 

• Přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekty Vrbice dětem, Hřbitovní kříž Vrbice, Vrbecká dědina 
2022 a Vrbice-místní rozhlas, schvaluje spolufinancování projektu a pověřuje starostu k podpisu smluv o 
poskytnutí dotace. (usnesení č. 7) 

• Poskytnutí dotace ve výši 33.876,- Kč Základní škole Vrbice, okres Břeclav, příspěvkové organizace na 
spolufinancování projektu Digitální rozvoj – zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Vrbice. (usnesení č. 8) 

• Navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Vrbice ve výši 210.000,- Kč. (usnesení č. 9) 

• Realizaci vybraných projektů a pověřuje starostu k postupnému zapracování projektů do rozpočtů 
v následujících 3 letech.  (usnesení č. 10) 

• Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření a příloh bez výhrad. (usnesení č. 11) 

• Účetní závěrku obce Vrbice za rok 2021. (usnesení č. 12) 

• Výběr dodavatele zakázky Komunitní centrum Vrbice – stavební práce a pověřuje starostu obce k podpisu 
Rozhodnutí o výběru dodavatele a následnému podpisu smlouvy se společností JAPEZ, spol. s r.o. (usnesení č. 
13) 

• Rozpočtové opatření č. 14. (usnesení č. 14) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

• Zapisovatele paní Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány Jiřího Zálešáka a Romana Varmužu a volí 
ověřovatele zápisu pány Aleše Pavlů a Jiřího Kubíka. (usnesení č. 2) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

• Výsledek průzkumu Family friendly auditu. (usnesení č. 10) 

• Rozpočtová opatření č. 11, 12 a 13. (usnesení č. 14) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice se vzdává: 

• Předkupního práva ke smlouvám č. CO-20-BKT-017 a CO-20-BKT-013 a pověřuje starostu k organizaci tohoto 
aktu. (usnesení č. 5) 
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