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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V01/2022 – 

28.2.2022 

Začátek:  19:33 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zastupitelstvu obce Vrbice č. V01/2022. Zasedání bylo 
svoláno starostou obce na den 28.2.2022 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na 
úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 21.2.2022, tj. nejméně 
7 dní před zasedáním zastupitelstva obce Vrbice. Starosta se omluvil za přesun původně plánovaného 
termínu kvůli pozitivnímu výsledku testu na Covid-19. 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 7 členů zastupitelstva z 8, zastupitelstvo tedy 
bylo 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. V01/2022 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Nájmy, pachty, věcná břemena, prodeje pozemků 
4. Dámský spolek Babí Hora, z.s. - žádost o podporu spolkové činnosti 
5. AIDEDTEX s.r.o. – Smlouva o výpůjčce sběrných nádob na textil 
6. ECOBAT – aktualizovaná smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a 

akumulátorů 
7. MAP – strategický rámec – MŠ a ZŠ Vrbice 
8. Vantage Towers s.r.o. – záměr služebnosti (věž Vodafone) 
9. Na kole dětem – podpora projektu 
10. Restaurace v KD Vrbice – záměr pronájmu 
11. Dodatek č. 2 k územnímu plánu obce Vrbice – výzva občanům k podávání podnětů 
12. Pozemkové úpravy 
13. Rozpočtová opatření 
14. Různé 
15. Diskuse  
16. 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. V01/2022. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tímto starosta považoval jednání za zahájené a přešel tedy k samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatele paní Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi 
pány Jiřího Zálešáka a Romana Varmužu a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Kubíka a Aleše Pavlů. 
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Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2021 ze dne 8.12.2021 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2021 ze dne 
8.12.2021 a zároveň je okomentoval.  
 
Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Zálešák a Roman Varmuža), zdali mají k tomuto zápisu námitky a 
zdali se zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu řádně ověřili zápis, a konstatují, že nemají proti zápisu ze zasedání V06/2021 
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3 Nájmy, pachty, věcná břemena 
 
Starosta představil a promítnul podklady pro jednotlivá usnesení: 
- Návrh na záměr prodeje v lokalitě Samota – část p.č. 2820/32, 33, 34, 35,3 6 – záměr bude vyvěšen 
po dodání geometrického plánu.  
- Kupní smlouva prodeje/směny v lokalitě Stráž – p.č.  833/4 a 833/1 – Záměr byl vyvěšen 22.9.2021, 
svěšen 8.10.2021  - cena 950,-Kč/m2 + DPH – CO-22-BKT-002 a 3 
- Kupní smlouva - Lokalita Studýnky p.č. 927/8 – cena 250,-Kč/m2 + DPH – Záměr vyvěšen 5.1.2022, 
svěšeno 21.1.2022 – CO-22-BKT-001, 
-Kupní smlouva – lokalita Na Sklepách – Záměr vyvěšen 25.8.2021, svěšen 10.9.2021 – cena 950,-Kč/ 
m2 + DPH,  CO-22-BKT-004 
 
Věcné břemeno – NN – lokalita Klínky u Pošty, č. smlouvy HO-014330065651/001-MDP 
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy č. CO-22-BKT- 001, CO-22-BKT- 002, CO-22-BKT- 003 a 
CO-22-BKT- 004 a schvaluje záměr prodeje části parcel č. 2820/32, 33, 34, 35 a 36. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemen č. HO-014330065651/001-MDP se 
společností EG.D.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Dámský spolek Babí Hora, z.s. – žádost o podporu spolkové činnosti 
 
Starosta představil žádost, jedná se o částku 20.000,- Kč. Starosta navrhl podporu schválit. Smlouva 
bude pod číslem DS-22-BKT-001.   
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje darovací smlouvu č. DS-22-BKT-001 se spolkem Dámský spolek 
Babí Hora, z.s. 
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Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 
Bod č. 5 AIDEDTEX s.r.o. 
Jedná se o červené kontejnery na textil. Starosta informoval ohledně insolvence neziskové organizace 
AIDED, aktivity přebírá společnost AIDEDTEX, s.r.o.  
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob se společností AIDEDTEX, 
s.r.o. 
  
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod č. 6 ECOBAT – aktualizovaná smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a 
akumulátorů 
Starosta představil důvody uzavření nové smlouvy – zejména díky novému zákonu o odpadech. 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o zřízení míst zpětného odběru odpadních baterií a 
akumulátorů se společností ECOBAT s.r.o. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 MAP – STRATEGICKÝ RÁMEC – MŠ a ZŠ Vrbice  
Starosta představil oba dva záměry – jedná se o potenciální zásobník projektů. Některé dotační tituly 
vyžadují přítomnost v zásobníků projektů MAP.  
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ Vrbice 
a ZŠ Vrbice na roky 2021-2027. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Vantage Towers s.r.o.  
Jedná se o vysílač „Vodafone“ směrem na Bořetice. Starosta představil možnosti prodeje nebo 
věcného břemene - služebnosti. Zastupitelstvo se rozhodlo pokračovat ve variantě služebnosti. Jedná 
se o část p.č. 996/38 -  uvedená služebnost by ošetřila právo umístění a provozování základnové 
stanice vč. přípojky na uvedeném pozemku a příjezd přes p. č. 996/43.  
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr služebnosti na části pozemku 996/38 a 996/43.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 9 Na kole dětem – podpora projektu 
Starosta představil projekt Na kole dětem a možnosti zapojení obce Vrbice do projektu. Navrhl 
z obecního rozpočtu přispět jednorázově částkou 20.000,-Kč – DS-22-BKT-002. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dar ve výši 20.000,-Kč na projekt Na kole dětem a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy č. DS-22-BKT-002.   
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 10 Restaurace v KD Vrbice – záměr pronájmu 
Starosta přečetl parametry záměru pronájmu restaurace v KD Vrbice – současné Pohostinství u Buka. 
Zastupitelé rozhodli, že otevření restaurace se přesune z kategorie povinné do kategorie fakultativní 
s tím, že v případě nabídky otevření bude tato záležitost smluvně ošetřena.  
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr pronájmu restaurace v KD Vrbice.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Dodatek č. 2 k územnímu plánu obce Vrbice – výzva občanům k podávání podnětů 
Starosta informoval o nové situaci týkající se územního plánu. Představil novinku – tzv. létajícího 
pořizovatele. Doba pořízení a platnosti by se tímto měla razantně zkrátit.  
Formulář žádosti o změnu lze najít na stránkách obce v sekci „obecní úřad“ v odkazu „formuláře OÚ“ 
od 4.3.2022.  
Soukromé požadavky budou zařazeny úplatně, vyjádření KÚ JMK zajistí hromadně obec.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 12 Pozemkové úpravy 
Starosta informoval občany o chystaných pozemkových úpravách – zatím ve stádiu přípravy žádosti.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 13 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření. 
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 14 Různé 
 
Dotace JMK 
Starosta informoval zastupitele a občany o podání těchto dotací k JMK – Místní rozhlas, Vrbecká 
dědina 2022, Obecní úřad Vrbice, Dýchací přístroje, Noc kostelů (za farnost), Hřbitovní kříž a Vrbice 
dětem.   
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ZŠ Vrbice – předfinancování a kofinancování projektu „Digitální rozvoj - zlepšení kvality vzdělávání 
v ZŠ Vrbice.   
Celkové náklady 677.518,- Kč, dotace 643.642,10, spoluúčast 33.875,90. 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje předfinancování a kofinancování projektu „Digitální rozvoj - 
zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Vrbice. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 
 
Pomoc Ukrajině 
Starosta okomentoval možné pomoci Ukrajině: 
-Potravinová sbírka 
-Obědy a provozní náklady uprchlíkům v obci včetně financování a profinancování darů 
-Sociální bydlení – v případě schválení poskytovatelem dotace 
 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kroky obecní pomoci válkou postiženým oblastem Ukrajiny, 
včetně podpory uprchlíků umístěných v naší obci. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 14 Diskuse 
 
 
Bod č. 15 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání. 
 
Konec: 21:08  
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Ing. Jiří Kubík MBA 

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 
 


