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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V05/2021 konaného dne  19.10.2021 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2021. (usnesení č. 1) 

 Plán inventur za rok 2021. (usnesení č. 3) 
 Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 

Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 3/2021 o místním poplatku ze psů, Obecně závaznou 
vyhlášku obce Vrbice č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 
5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (usnesení č. 4) 

 Ceník na rok 2022 za svoz, třídění a likvidaci odpadu pro podnikatelský sektor v obci a vzor Smlouvy o využití 
obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje starostu k uzavření smluv (usnesení č. 5) 

 Stočné na rok 2022 ve výši 42,90Kč/m3 + příslušná sazba DPH. (usnesení č. 6) 

 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společnosti ASEKOL a.s. (usnesení č. 7) 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnosti VHS Břeclav s.r.o. (usnesení č. 8) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066903/001-RGV a Smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. HO-014330064042/001-MDP. (usnesení č. 9) 

 Odkoupení pozemků p. č. ST732 a 691/779 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje 
starostu obce k podpisu smluv. (usnesení č. 10) 

 Podání individuální žádosti o dotaci k projektu Místní rozhlas v obci Vrbice k Jihomoravskému kraji. (usnesení 
č. 11) 

 Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity a pověřuje starostu k jejímu podpisu. (usnesení č. 13) 

 Rozpočtové opatření č. 17. (usnesení č. 14) 

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Městem Hustopeče. (usnesení č. 15) 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

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

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Situaci týkajících se parcel č. ST732 a 691/779. (usnesení č. 10) 

 Situaci s cenovým marketingem týkající se pořízení nového územního plánu. (usnesení č. 12) 

 Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16. (usnesení č. 14) 
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