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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V04/2020 konaného dne  

22.12.2020 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2020. (usnesení č. 1) 

 Znění písemné zprávy o hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky Výstavba sociálních bytů v obci 
Vrbice a rozhoduje přidělit veřejnou zakázku obchodní společnosti VHS Břeclav, s.r.o. IČ 42324149, 
neboť tato podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky a 
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. (usnesení č. 3) 

 Rozpočet Obce Vrbice na rok 2021 v paragrafovém znění. (usnesení č. 6) 

 Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2022 - 2023 a Rozpočty 
neinvestičního příspěvku na provoz bez účelového určení na rok 2021 zřízených příspěvkových 
organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice. (usnesení č. 7) 

 Smlouvu o partnerství a spolupráci s Nadací Partnerství, o.p.s. (usnesení č. 8) 

 Darovací smlouvu č. DS-20-BKT-004. (usnesení č. 9) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Posunutí termínu pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Základní škola Vrbice – 
škola pro život – 2. řízení“. Zastupitelstvo obce Vrbice pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy 
s dodavatelem, který předloží nejvýhodnější nabídku, zároveň splní kvalifikační předpoklady a to vše za 
podmínek maximální nabídkové ceny 12.300.000,-Kč. (usnesení č. 4) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice vydává: 

 Změnu č. 1 Územního plánu Vrbice po ověření, že není rozporu s politikou územního rozvoje ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 
2, s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 
(usnesení č. 5) 
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