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Zápis ze zasedání zastupitelstva V01/2017 – 31.1.2017  

Začátek:  19:00 hod. 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany  na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2017. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 31.1.2017 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny 
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 23.1.2017, tj. 
nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce Vrbice. Starosta konstatoval,  že zasedání bylo 
svoláno řádně a v souladu se Zákonem o obcích a platným Jednacím řádem obce Vrbice.  
Dále starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno _8__ členů zastupitelstva z 9, 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2017 byl následující: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Projekt jazykových učeben ZŠ Vrbice - smlouvy 
5. Smlouvy o právu provedení stavby – schválení záměrů obce 
6. Žádost o koupi části pozemku p.č. 858/20 
7. Žádost o projednání možnosti směny, nebo prodeje části pozemku p.č.112/1 
8. Rozpočtový výhled na období 2017-2020 
9. Žádost o finanční příspěvek na rok 2017 – Vlaštovka Hodonín 
10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2017 – Diakonie Klobouky 
11. Žádost o poskytnutí sponzorského daru – Stonožka Mikulov 
12. Informace o probíhajících projektech 
13. Různé 
14. Diskuse  
15. Usnesení a závěr 
 
Program je v souladu s pozvánkou vyvěšenou na úřední desce a elektronické úřední desce.  
 
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2017. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Starosta tímto považoval zasedání za zahájené a  navrhl přejít k samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatelky 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice navrhuje zapisovatelku paní Renatu Horákovou.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 
 
Bod č. 3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice určuje ověřovatele zápisu paní Markétu Veverkovou a Kláru Beranovou, 
návrhovou komisi pány Tomáše Bílka a Romana Varmužu. 
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Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání V06/2016 zastupitelstva obce Vrbice 
Starosta přečetl usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2016 ze dne 20. 12. 2016. 
 
Ověřovatelé zápisu (byli jimi Markéta Veverková a Klára Beranová) byli dotázáni, zdali mají k tomuto 
zápisu námitky a zdali se zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu řádně ověřili zápis, a konstatovali, že nemají proti zápisu ze zasedání V06/2016 
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Komentář k úkolům ze zasedání č.V06/2016  
 
Starosta provedl  komentář k jednotlivým bodům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Projekt jazykových učeben ZŠ Vrbice-smlouvy. 
Starosta  provedl komentář týkající se podpisu smluv k výše uvedenému projektu a seznámil 
zastupitele s průběhem přípravy projektu. 
Dodatek ke smlouvě o výpůjčce. 
Projektové práce “Základní škola“-vestavba učeben ing. Schwarz. 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o dílo na projektové práce „Základní škola Vrbice-
vestavba učeben“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5 Smlouvy o právu provedení stavby- znění záměrů obce Vrbice  
Starosta přečetl zaslané žádosti, provedl stručný komentář k stávající situaci, promítl grafické přílohy.  
 
Vinařství Horák-žádost o vydání stanoviska, výstavba objektu, přípojky inž. sítí, dotčené obecní 
pozemky p.č. st. 175/2, 179, 36/1. 
xxxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa p.č. 627 a st.628-
dotčené obecní pozemky p.č. 857/1.  
xxxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa, včetně přípojky NN a 
napojení na splaškovou, dotčené obecní pozemky p.č. 857/1.  
xxxxxxx - žádost o udělení souhlasu s rekonstrukcí a přístavbou vinného sklepa -dotčené obecní 
pozemky p.č. 857/1.  
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Návrh usnesení č. 6  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje vyvěšení záměrů obce o právu provedení stavby- Vinařství 
Horák, xxxxx, xxxxx, xxxxxx.  
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
xxxxxxx - Smlouva o právu provedení stavby – kanalizační přípojka RD č.p.156. 
Vyvěšeno:  13.12.2016 , svěšeno:  30.12.2016. 
xxxxxxx – Smlouva o právu provedení stavby-kanalizační přípojka RD č.p. 49. 
Vyvěšeno: 13.12.2016, svěšeno: 30.12.2016 . 
xxxxxxx – smlouva o provedení stavby-kanalizační přípojka RD č.p.199. 
Vyvěšeno: 13.12.2016, svěšeno:  30.12.2016 . 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o provedení stavby k RD č.p. 156, smlouvu o provedení 
stavby k RD č.p. 49, smlouvu o provedení stavby k RD č.p. 199 a pověřuje starostu k podpisu smluv. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Žádost o koupi části pozemku p.č. 858/20 
Starosta přečetl žádost o koupi části pozemku p.č. 858/20 a nechal jednotlivé zastupitele se k  žádosti 
vyjádřit. V případě schválení odkupu části pozemku je třeba schválit cenu/metr2.   
  
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 858/20 o max. výměře 140m2 
(dle geometrického zaměření) a pověřuje starostu k jeho vyvěšení na úřední desce.  
 
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……1…… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

 
 
Bod č. 7 Žádost o projednání možnosti směny, nebo prodeje části pozemku p.č. 112/1 
Starosta přečetl žádost o koupi nebo směny části pozemku p.č. 112/1 a nechal jednotlivé zastupitele 
se k  žádosti vyjádřit. V případě schválení odkupu části pozemku je třeba schválit cenu/metr2.   
 
Návrh usnesení č. 9 
  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 112/1 a 2219/4, dle 
geometrického zaměření a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na úřední desce.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Rozpočtový výhled na období 2017-2020 
Starosta provedl komentář k jednotlivým položkám rozpočtu na období 2017- 2020. 
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Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtový výhled na období 2017-2020. 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Žádost o finanční příspěvek na rok 2017-Vlaštovka Hodonín 
Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek na rok 2017. Zastupitelé navrhli vzhledem k rostoucímu 
počtu žádostí o finanční podporu výši příspěvku na částku 10.000,-Kč. 
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční příspěvek na rok 2017 ve výši 10.000,-Kč. 
 
Pro…8…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 11  bylo schváleno 
 
 

 
Bod č. 10 Žádost o poskytnutí finančního příspěvky na rok 2017-Diakonie Klobouky 
Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek na rok 2017. Na konto Diakonie jsou zasílány finanční 
příspěvky z akcí pořádanými MŠ a ZŠ.  
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje finanční příspěvek na rok 2017. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 

 
 
Bod č. 11 Žádost o poskytnutí sponzorského daru – Stonožka denní stacionář Mikulov. 
Starosta přečetl žádost o sponzorský dar na rok 2017.  
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje sponzorský dar na rok 2017 ve výši 10.000,- Kč. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bod č. 12 Informace o probíhajících projektech  
Starosta seznámil zastupitele s probíhajícími projekty a ukončenými pro rok 2016. 
Rozšíření učeben ZŠ Vrbice. 
Projekt Kalub. 
Projekt v rámci spolupráce Vrbice-Veličná. 
Ukončení projektů od JMK za rok 2016. 
Místostarosta seznámil zastupitele s dotačními tituly na rok 2017, kde by obec Vrbice chtěla poslat 
žádosti o udělení dotací. 
  

Bod č. 13 Různé 
 
-Zpráva o uplatňování Územního plánu Vrbice-schválení. 
Starosta provedl komentář k důvodové zprávě. 
Usnesení č. 14 
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Zastupitelstvo obce Vrbice podle § 6 odst. (5) písm. e) a dle § 47 odst. (5) zákona č. 183/206 Sb. O 
územním plánování a stavebním řádu, platném znění, schvaluje Zprávu o uplatňování Územního 
plánu Vrbice, která obsahuje zadání Změny č. 1 Územního plánu Vrbice. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330041688/001 
Starosta provedl komentář a promítl geometrický plán dotčené lokality. 
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330041688/001 
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 
 
-Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“. 
Starosta přečetl žádost o připojení se k mezinárodní kampani. 
 
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 
-Zpráva o kontrole kontrolního výboru za období 1.4.2016 - 31.12.2016 
Předseda kontrolního výboru přečetl zprávu kontrolního výboru a seznámil zastupitelé s jejím 
výsledkem. 
 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 1.4.201 – 
31.12.2016. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 

 
-Prezentace investičního záměru společnosti SYFANY a předložení žádosti o změnu územního plánu 
obce Vrbice. 
Zástupce společnosti představil projekt na ekologický, rekreační a vinařský areál společnosti SYFANY. 
 
Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí projekt Ekologický, rekreační a vinařský areál SYFANY a 
začleňuje žádost do změn územního plánu obce Vrbice. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 14 Diskuze 
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-Prezentace pracovní verze úprav interiérů kostela sv. Jiljí na Vrbici. 
 
Bod č. 15 Usnesení a závěr                                               
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 20:40 hod. 
 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
 František Polášek – starosta    Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Mgr. Markéta Veverková – ověřovatel zápisu          Bc. Klára Beranová – ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


