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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice V06/2021 konaného dne  8.12.2021 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 

 Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2021. (usnesení č. 1) 

 Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 07/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 
Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 06/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 8/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. (usnesení č. 3) 

 Smlouvu č. HO-001040020871/001-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, 
a.s. a  Smlouvu č. HO-001030071380/001-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
EG.D, a.s. (usnesení č. 4) 

 Záměr prodeje části pozemku 2211/1 a 857/20 o výměře 35 m2. (usnesení č. 5) 

 Rozpočet obce Vrbice na rok 2022 v paragrafovém znění.  Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočty 
neinvestičního příspěvku obce na provoz bez účelového určení na rok 2022 příspěvkových organizací Základní 
škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice. (usnesení č. 6) 

 Dotaci z rozpočtu obce Vrbice ve výši 25.000,- pro Junák – český skaut, středisko Ratíškovice, z.s. a pověřuje 
starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce 
Vrbice. (usnesení č. 7) 

 Rozpočtové opatření č. 23. (usnesení č. 8) 

 Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem. (usnesení č. 9) 

 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 2/2020 se společností Hantály a.s. 
(usnesení č. 11) 

 Na základě cenové nabídky úvěr na financování projektu Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice s Českou 
spořitelnou, a.s. ve výši 5.000.000,- CZK, pohyblivou sazbou 1MPRIBOR+ 0,35% a splatností maximálně do 12 
měsíců. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy. (usnesení č. 12) 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice volí:  

 Zapisovatele pana Františka Poláška, volí návrhovou komisi pány Františka Poláška a Aleše Pavlů a volí 
ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Romana Varmužu. (usnesení č. 2) 

 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí: 

 Rozpočtové opatření č. 18, 19, 20, 21, 22. (usnesení č. 8) 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje: 

 Příspěvek pro Malovaný kraj, z.s. (usnesení č. 10) 
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