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Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2017 – 13. 6. 2017  

Začátek:  19:00 hod. 
 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017. Zasedání bylo svoláno starostou 
obce na den 13. 6. 2017 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce 
obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 5. 6. 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.  
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. V03/2017 je následující: 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Rozpočtová opatření 
5. Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2016, včetně příloh a účetní závěrka 
6. Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020, Základní škola Vrbice 
7. Smlouva č.1030037150/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
8. Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2013 Požární řád 
9. Dodatek ke smlouvě o zápůjčce mezi obcí Vrbice a MAS Hustopečsko, z. s. 
10. Prodej části parcely č. 858/20 (nové č.p. 858/50 – kupní smlouva) 
11. Prodej pozemku p.č. ST 797 – kupní smlouva 
12. Prodej pozemku p.č. ST 437/16 – kupní smlouva 
13. Pronájem pozemku p.č. ST 568 – pacht pozemku 
14. Žádost o odprodej částí obecních pozemků p.č. 2742/1 a 2742/1 
15. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 76 
16. Informace o výsledku dražby pozemků v katastru obce Vrbice   
17. Projektová dokumentace včetně pasportizace dopravního značení - schválení  
18. Žádost o finanční příspěvek pro folklorní soubor Kalubáček 
19. Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí 
20. Různé 
21. Diskuse  
22. 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. V03/2017. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Starosta tímto považoval zasedání za zahájené a  navrhl přejít k samotnému programu: 
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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. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání V02/2017 zastupitelstva obce Vrbice 
Starosta přečetl usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2017 ze dne 4.4. 2017. 
 
Ověřovatelé zápisu (byly 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 V02/2017 
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Komentář k úkolům ze zasedání č. V02/2017  
 
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bod č. 4 Rozpočtová opatření č. 3 a 4 
Starosta – provedl komentář k rozpočtovým opatření. 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č.  4 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bod č. 5 Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2016, včetně příloh a účetní závěrka 
 
Starosta provedl zestručněný komentář včetně příloh, promítl grafické znázornění a okomentoval 
stav úvěrů, dále promítl zprávu z auditu.  
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Návrh usnesení č. 5  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2016 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 včetně příloh bez výhrad. 
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce Vrbice za rok 2016. 
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bod č. 6 Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020, Základní škola Vrbice 
 
Starosta přečetl střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020, Základní škola Vrbice.   
  
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2020, Základní škola 
Vrbice, příspěvková organizace.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0……  
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 

 

Bod č. 7 Smlouva č. 1030037150/001, 1030037150/009 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 
 
Starosta přečetl smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční 
soustavy NN a vybudování nového odběrného místa xxxxx.   
 
Návrh usnesení č. 8 
  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030037150/001 a 
1030037150/009 o zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční soustavy NN a vybudování 
nového odběrného místa xxxxx a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.   
 
.  
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bod č. 8 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce 
 
Starosta provedl komentář k OZV odborem veřejné správy a kontroly. Dále provedl komentář k OZV 
č. 1/2017 kterou se ruší OZV č. 2/2013. 
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Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje znění obecně závazné vyhlášky obce Vrbice č. 1/2017, kterou se 
ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce a pověřuje starostu a místostarostu obce 
Vrbice k podpisu obecně závazné vyhlášky č. 1/2017. 
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 9 Dodatek ke smlouvě o zápůjčce mezi obcí Vrbice a MAS Hustopečsko, z.s. 
 
Starosta seznámil zastupitele se znění dodatku smlouvy o zápůjčce mezi obcí Vrbice a MAS 
Hustopečsko, z.s. Místostarosta seznámil zastupitele s důvodem posunutí splatnosti. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje znění dodatku smlouvy o zápůjčce mezi obcí Vrbice a MAS 
Hustopečsko  z.s . a  pověřuje starostu k podpisu dodatku. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
 

 

Bod č. 10 Prodej části parcely č. 858/20 (nové č.p. 858/50) – kupní smlouva) 
 
Starosta přečetl znění smlouvy o prodeji části parcely č. 858/20 (nové p.č. 858/50).  
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č. CO-17-PKF-014 o prodeji části parcely č. 858/20 
(nové p.č.  858/50) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Pro……7… Proti……0…. Zdržel se……1…… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 
 

Bod č. 11 Prodej pozemku p.č. ST797 – kupní smlouva 
Starosta přečetl smlouvu na prodej pozemku p.č. ST797, na kterém stojí nezkolaudovaná garáž.  
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č. CO-17-PKF-013 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bod č. 12 Prodej pozemku p.č. ST437/116 – kupní smlouva  
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy . 
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Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č.CO-17-PKF-015 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 13 Pronájem pozemku p.č. ST 568 – smlouva o pachtu 
Starosta přečetl znění smlouvy. 
 
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice  neschvaluje smlouvu č. CO-17-PKF-016, vzhledem ke změně evidence a 
označení pozemků je nutné doložit nové geometrické zaměření.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 14 Žádost o odprodej části obecních pozemků p.č. 2742/1, 2742/3, 2742/4 a 2742/9 
Starosta přečetl znění žádosti. 
 
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemků 2742/1, 2742/3, 2742/4 a 2742/9  
a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru prodeje na úřední desku.  
 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

Bod č. 15 Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku č.p. 76 
Starosta přečetl znění žádosti. 
 
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p.č.  76.  
 
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

Bod č. 16 Informace o výsledku dražby pozemků v katastru obce Vrbice. 
Starosta přečetl znění výsledků dražby. 
 
 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí výsledek dražby pozemků v katastru obce Vrbice. 
 
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 

Bod č. 17 Projektová dokumentace včetně pasportizace dopravního značení - schválení  



Stránka 6 z 7 
 

Starosta obce přečetl a představil pasport stávajícího stavu dopravního značení. 
 
Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí pasport stávajícího stavu dopravního značení a pověřuje 
starostu k vytvoření návrhu nového značení, jeho následného projednání a vyvěšení na internetových 
stránkách obce. 
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 18 Žádost o finanční příspěvek pro folklorní soubor Kalubáček 
Starosta přečetl znění žádosti. 
 
Usnesení č. 19 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční  příspěvek  12.000,- Kč pro OKOLO LUŽE, z.s.  na činnost 
folklorního souboru Kalubáček.  
 
  
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 19 bylo schváleno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 19 Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí 
Starosta obce přečetl žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí. 
 
Usnesení č. 20 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje finanční podporu na provoz Linky bezpečí.  
 
Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 20 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 20 Různé 
 

- Obnova vozidel v majetku obce Vrbice, osobní automobil KIA Ceed,  
Starosta seznámil zastupitelstvo s technickým stavem vozidla, včetně cenových nabídek různých typů 
a značek. 
 
Usnesení č. 21 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pronájem nového osobního vozidla na základě výběru nejlepší 
cenové nabídky. Dále pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru o prodeji stávajícího vozidla KIA a 
k podpisu smlouvy o prodeji vozidla za nejvyšší cenu.  
 
Pro……8… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 
- Žádost o finanční spoluúčast FK Vrbice. 

Starosta přečetl žádost o finanční spoluúčast na vybudování přípojky NN, pro hřiště FK Vrbice. 
 
Usnesení č. 22 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje finanční spoluúčast na přípojku NN pro FK Vrbice ve výši 
82.000,-Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
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Pro…8…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
 
Usnesení č. 22 bylo schváleno 

 

Bod č. 21 Diskuze 
 

- p. xxxxx se zajímal o harmonogram prací na chodnících I. etapa. 
- P. xxxxx chce založit ženský spolek (babinec), obec nabídla prostory CVČ. 

 
 
 

Bod č. 22 Usnesení a závěr  
Usnesení bylo přečteno a starosta poděkoval občanům za účast.                                           
 
 
Starosta ukončil zasedání ve  20:51 hod. 
 
 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
 František Polášek – starosta    Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Mgr. Markéta Veverková – ověřovatel zápisu          Bc. Klára Beranová – ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


