
Usnesení ze zasedání zastupitelstva V06/2018, konaného dne 27. 11. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice V06/2018. (usnesení č. 1) 

 Zapisovatelku paní Ludmilu Varmužovou, návrhovou komisi pány Jiřího Havelku a Aleše Pavlů a 
ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Jiřího Kubíka. (usnesení č. 2) 

 Prodloužení sbírky na opravu interiéru kostela sv. Jiljí do 31.12.2019. (usnesení č. 3) 

 Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů projektu Od Kaluba 
po Rajčulu a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 5) 

 Smlouvu o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. ke stavbě 16010-041895 
RVDSL1816_M_B_BOET445-BOET1HR_MET a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 6) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040014785/002 se společností E.ON 
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. (usnesení č. 7) 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048221/001 se společností E.ON 
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a vydání kladného stanoviska k žádosti o 
zvláštní užívání komunikace pro uložení sítí. (usnesení č. 8) 

 Finanční dotaci z rozpočtu obce Vrbice pro Diakonii ČCE – středisko Betlém ve výši 17.680,-Kč a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. (usnesení č. 9) 

 Bezúplatný převod DA Avia a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu movitého 
majetku. (usnesení č. 10) 

 Rozpočtové opatření č. 15. (usnesení č. 11) 

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených z. s. MO Bořetice a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. (usnesení č. 13) 

 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Návrh rozpočtu obce Vrbice na rok 2019 a pověřuje starostu k jeho vyvěšení na úřední desce. (usnesení 
č. 4) 

 Rozpočtové opatření č. 14. (usnesení č. 11) 

 

 

Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Příspěvek pro Malovaný kraj. (usnesení č. 12) 

 

 Ve Vrbici dne  

  

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
         Tomáš Bílek – starosta obce    Mgr. Markéta Veverková – místostarostka 


