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Zápis ze zasedání zastupitelstva V01/2021 dne 9.2.2021 

Začátek: 19:00 
 
Starosta přivítal občany a zastupitele na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2021. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 9.2.2021 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny 
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 2.2.2021, 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 konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva z 8, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
Vzhledem k aktuální Covid situaci se zasedání konalo v sále KD Vrbice, kde je umožněno dodržet 
bezpečný rozestup a je možné také využít desinfekci u vchodu.  
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2021 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Projekt sociálního bydlení 
4. Projekt Základní škola Vrbice, škola pro život 
5. Nájmy, pachty, věcná břemena 
6. Návrhy podání žádosti o dotaci k JMK a MMR 
7. Rozpočtová opatření 
8. Inventury 2020 
9. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2020 
10. Informace o probíhajících projektech 
11. Různé 
12. Diskuse  
13. 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. V01/2021. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tímto starosta považoval zasedání za zahájené a přešel k samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatelku Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány 
Františka Poláška a Jiřího Zálešáka a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Havelku a Aleše Pavlů.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2020 ze dne 22.12.2020 
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Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2020 ze dne 
22.12.2020 a zároveň okomentoval jednotlivé body.  
 
Poprosil ověřovatele zápisu (byli Jiří Zálešák a František Polášek), 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 V04/2020 
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Projekt sociálního bydlení 
Starosta okomentoval aktuální situaci. Smlouva přílohy jsou podepsány, staveniště je předáno, je 
provedena přeložka vodovodu a přeložka CETINU bude provedena, jakmile to umožní počasí. 
Staveništní přípojka vody bude využita stávající původní přípojka a je zažádáno o dočasné připojení 
NN.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Projekt Základní škola Vrbice – škola pro život 
Starosta informoval zastupitele a občany o výsledcích veřejné zakázky „Základní škola Vrbice – škola 
pro život – 2. řízení“.  
V prvním zrušeném kole byly podány dvě nabídky, a to od společnosti MSU s nabídkovou cenu 12 979 
809,00 Kč a od společnosti Hrušecká stavební s nabídkovou cenou 13 799 582,96 Kč. Předpokládaná 
hodnota byla 12 300 000 Kč. Z důvodu vysoké nabídkové ceny bylo první řízení zrušeno.  
V druhém kole nabídku podaly tyto společnosti:  
 

Název, sídlo a IČ účastníka nabídková cena v Kč 

bez DPH 
výsledek hodnocení 

JS – abacus s.r.o., IČ: 262 88 591, 

Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ: 693 17 

8.752.174,95 Kč 1. 

RENOVA stavební a obchodní společnost 

s.r.o., IČ: 469 92 707, Polní 4057/27, Trnitá, 

695 01 Hodonín 

9.900.000,- Kč 2. 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o., IČ: 

48529303, Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 
11.395.514,- Kč 3. 

Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ: 

25585142, U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
11.950.699,68 Kč 4. 

 
Společnost JS- abacus s.r.o. z výběrového řízení odstoupila, smlouva byla podepsána se společností 
RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. Zároveň byl podepsán dodatek č. 1, který prodlužuje 
termín dodání do konce srpna 2021 a to z důvodů prodlužování výběrového řízení kvůli doplňování 
na základě oprávněných dotazů uchazečů.  
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí výsledek veřejné zakázky „Základní škola Vrbice – škola 
pro život – 2. řízení“.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 5 Nájmy, pachty, věcná břemena 
 
-TS U Kostela – Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330066508/001 s EG.D, a.s. 
-CETIN – přeložka u sociálních bytů – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
-2236/1 – NN XXXXXXX – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-
001030063280/001-PERF 
-NN XXXXXXX -Smlouva č. HO-001030062533/003-PERF o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330066508/001 
s EG.D, a.s., Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s., Smlouvu o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030063280/001-PERF s EG.D, a.s. a Smlouvu č. 
HO-001030062533/003-PERF o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON distribuce, a.s. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

 XXXXXXX – žádost o odkoupení části pozemku 
Starosta přečetl žádost a promítl situaci. Zastupitelé se dohodli na následujícím usnesení.  
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje prodej části p. č. 2238/60 před p. č. ST234/1. Zastupitelstvo 
obce Vrbice schvaluje úpravu předzahrádky na parkovací místo provedené z dlažby nebo 
zatravňovací dlažby položené „na sucho“. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

 Solar Global Development CZ, a.s. 
Starosta přečetl žádost a promítl situaci 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje prodej ani pronájem ani návrh na úpravu ÚP parcely č. 927/1. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

 XXXXXXX – žádost o vytvoření parkovacího místa ZTP 
Starosta přečetl žádost a promítl situaci 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje umístění parkovacího místa ZTP na p. č. 2238/2. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

 Zásilkovna s.r.o. – Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování 
Starosta přečetl žádost, promítl situaci a poslal informační leták mezi občany. Z-Box by se nacházel na 
části parcely č. 2238/2 a části parcely č. ST 148/2, celková plocha cca 2 m2.  
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Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr bezplatného užívání plochy na části parcely 2238/2 a části 
parcely ST 148/2 o výměře 2m2 pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy pro umístění Z-BOXU a 
spolupráci při jeho provozování. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Návrhy podání žádosti o dotaci k JMK a MMR 
Starosta představil jednotlivé projekty:  
JMK PRV – MŠ Vrbice- sociální zařízení 1.NP 
JMK – Kanalizace Stará cesta 
JMK – Oprava kříže na hřbitově a u fary 
JMK – JSDHO Vrbice – dýchací přístroje 
JMK - Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí 
JMK – Envirovzdělávání  
MK – ORP Hustopeče – Pomník Rudé armády 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji projektů MŠ 
Vrbice- sociální zařízení 1.NP, Kanalizace Stará cesta, Oprava kříže na hřbitově a u fary, JSDHO Vrbice 
– dýchací přístroje, Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí a Projekt environmentálního 
vzdělávání a k ORP Hustopeče projekt Oprava Pomníku Rudé armády.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2020 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2021.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Inventury 2020 
Starosta okomentoval stav inventur. Do inventur byli zapojeni také někteří zastupitelé.  
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí závěr Inventur za rok 2020. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Návrh na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2020 
Starosta promítl výsledky hospodaření a okomentoval situaci. Návrh na rozdělení výsledků je 
následující:  
ZŠ Vrbice - 130.771,71Kč – do fondu rezervního 
MŠ Vrbice – 26.495,56 Kč – do fondu rezervního 
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Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní uzávěrky a návrh na rozdělení zisku příspěvkových 

organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  

Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 10 Informace o probíhajících projektech 
MŠ Vrbice 
Hřbitov – starosta provedl komentář a představil návrh smlouvy s SZIF 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dohodu poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na 
projekt „To co jste teď Vy, byli jsme i my“. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 11 Různé 
 
Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Vrbice – Diakonie ČCE – středisko v 
Myslibořicích 
Starosta uvedl, že v daném zařízení se nachází občan, který již nemá v naší obci trvalé bydliště.  
 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje finanční dotace z rozpočtu obce Vrbice pro Diakonie ČCE – 
středisko v Myslibořicích. 
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
XXXXXXX – žádost o vykácení nově vysazeného ovocného sadu 
Starosta přečetl žádost a uvedl, že k doručení poštou došlo teprve 9.2.2021.  
Zastupitelé se dohodli na místním šetření, teprve poté bude projednáváno na zasedání zastupitelstva.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 12 Diskuse 
 
Z řad občanů: 
V lokalitě Na Sklepách dochází k neoprávněnému záboru veřejného prostranství, dotyčná osoba 
zakazuje občanům po pozemcích obce chodit a zároveň jim vyhrožuje. Zastupitelstvo se dohodlo na 
provedení místního šetření.  
 
Bod č. 13 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá schválená usnesení, poděkoval zastupitelům i občanům za účast a ukončil 
zasedání.  
 
Konec:  19:58 
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Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Bc. Jiří Havelka 

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 


