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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V04/2022 konaného dne 20.9.2022 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

• Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2022. (usnesení č. 1) 

• Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330073615/001-MDP, č. HO-014330066041/001-MDP, č. HO-
014330069316/002-MDP – lokalita Ke Kobylí se společností EG.D, a.s. (usnesení č. 3) 

• Kupní smlouvy č. CO-22-BKT-010, č. CO-22-BKT-011, č. CO-22-BKT-012, č. CO-22-BKT-013. (usnesení č. 4) 

• Záměr prodeje pozemku p. č. ST996 o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 1251-118/2022 a schvaluje 
záměr pachtu pozemku p. č. 833/1. (usnesení č. 5) 

• Navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Vrbice ve výši 20.000,- Kč/měsíc – tj. 60.000,- Kč. (usnesení 
č. 6) 

• Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – jarmareční stánky. (usnesení č. 7) 

• Zřízení kontokorentního úvěru s parametry 1MPRIBOR + 0,95 % p. a. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
(usnesení č. 8) 

• Dodatek č. 1 ke smlouvám CO-20-BKT-009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 a 017. (usnesení č. 9) 

• Souhrnný předběžný návrh změn Změny územního plánu č. 2 dle předložené tabulky. (usnesení č. 10) 

• Smlouvu o dílo na „Metodické vedení provozu kanalizace a ČOV pro obec Vrbici“ se společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav, a.s. (usnesení č. 11) 

• Plán inventur na rok 2022. (usnesení č. 12) 

• Rozpočtové opatření č. 19. (usnesení č. 13) 

• Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
Jihomoravského kraje. (usnesení č. 14) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

• Rozpočtová opatření č. 15, 16, 17 a 18. (usnesení č. 13) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

• Návrh na pacht části pozemku p. č. 2238/37 (usnesení č. 5) 
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