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Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2018 – 22. 5. 2018  

Začátek:  19:00 hod. 
 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2018. Zasedání bylo svoláno starostou obce 
na den 22. 5. 2018 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 15.5.2018, 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 6 členů zastupitelstva z 9, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2018 je následující: 
 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
4. Prodloužení smluv o pachtu č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003 
5. Žádost o koupi pozemku 2742/19 
6. Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR 
7. Plán rozvoje sportu 2017-2025 Obec Vrbice 
8. Rozpočtová opatření 
9. Různé  
10. Diskuse  
11. 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. V03/2018. 
 
Pro…6… 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…6… 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 pana Jiřího Kubíka, 
návrhovou komisi pány Tomáše Bílka a Jiřího Zálešáka. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání V02/2018 zastupitelstva obce Vrbice 
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Paní Renata Horáková přečetla usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2018 ze dne 
24.4.2018. 
 
Ověřovatelka zápisu (byla jím Markéta Veverková) byla dotázána, zdali má k tomuto zápisu námitky a zdali 
se zakládá na pravdě. Druhý ověřovatel zápisu (Roman Varmuža) nebyl přítomen. 
 
Ověřovatelka zápisu řádně ověřila zápis, a konstatovala, že nemá proti zápisu ze zasedání V02/2018 
námitek a potvrzuje, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komentář k úkolům ze zasedání č.V02/2018  
 
Starosta provedl komentář k jednotlivým bodům 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Prodloužení smluv o pachtu č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003 
 
Starosta seznámil zastupitele se zněním smluv a návrhem na prodloužení – doba prodloužení o pět let, 
upozornění na dodržování OZV č. 1/2016. 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje prodloužení pachtovních smluv č. CO-15-BKT-001 a CO-15-BKT-003  a 
pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru na úřední desku. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Žádost o koupi pozemku 2742/19 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním žádosti o koupi pozemku. 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2742/1 o výměře 189 m2 (nové p.č. 
2742/19) a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru na úřední desce. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR 
 
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy a vnitřních předpisů pro ochranu osobních údajů GDPR . 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o zřízení pověřence (DPO-data protection officer) pro 
ochranu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„Nařízení GDPR“) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Vrbice, Pracovní řád Obecního úřadu 
Vrbice a Spisový řád Obce Vrbice pro ochranu údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
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2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a pověřuje starostu obce k podpisu. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Plán rozvoje sportu 2017-2025 Obec Vrbice 
 
Starosta seznámil zastupitele s plánem rozvoje sportu 2017 – 2025 Obec Vrbice.  
 
Návrh usnesení č. 8  
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Plán rozvoje sportu 2017 – 2025 Obec Vrbice.  
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Rozpočtová opatření 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8. 
 
Návrh usnesení č. 9 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 8. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Různé. 
 

- Kupní smlouva č. CO-18-PKF-008  
 

Starosta seznámil zastupitele se zněním kupní smlouvy. 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kupní smlouvu č. CO-18-PKF-008 a pověřuje starostu obce k podpisu 
smlouvy. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
-  Sociální bydlení „stará školka“ 

 
Starosta a místostarosta seznámili zastupitelstvo s výzvou na podporu vybudování sociálního bydlení 
v prostorách bývalé školky. 

 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zpracování a podání žádosti k Ministerstvu místního rozvoje ČR – 
Sociální bydlení (IROP). Název projektu je „Vrbice-podporované bydlení“. Míra financování: 90 % dotace, 10 
% vlastní zdroje. Zastupitelstvo obce Vrbice souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
-  Územní pasport-vrbecké sklepy 
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Starosta seznámil zastupitele s výzvou pro územní samosprávní celky- Tvorba strategických dokumentů – 
územní pasport – vrbecké sklepy (zaměření). 
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zpracování a podání žádosti k Ministerstvu práce a sociálních věcí – 
Výzva pro územní samosprávní celky. Název projektu je „Vrbecké sklepy“.  Míra financování: 95 % dotace, 5 
% vlastní zdroje. Zastupitelstvo obce Vrbice souhlasí s realizací a spolufinancováním projektu. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
- Žádost o vybudování pergoly ve sklepní lokalitě „V jezírku“ 

 
Starosta přečetl žádost o vybudování pergoly s posezením na obecním pozemku p. č. 857/1 – lokalita 
„V jezírku“, sousedící s pozemky p. č. 857/13 a 857/15. 

 
Návrh usnesení č. 13  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje stavbu pergoly v lokalitě V jezírku, p. č. 857/1 v k.ú. Vrbice u Velkých 
Pavlovic za následujících podmínek: 

- pergola bude vyrobena ze starých trámů (nebude-li možno, pak klasické řezivo),  
-  ukotvení pergoly na železných konzolách, 
- podlaha bude vyhotovena z přírodních materiálů (masivního kamene), 
- dřevěná konstrukce musí být porostlá vinnou révou, 
- zbylá část vedle pergoly musí být zatravněna a stávající strom zachován. 

  
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 050993/18/ORR 
 

Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy.  
 

Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu č. 050993/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci akce:  Kanalizace a ČOV – úroky 2018 a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.  
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
 

- Závěrečný účet obce Vrbice, včetně příloh a účetní závěrka 2017 
 

Účetní provedla zestručnělý komentář k závěrečnému účtu a účetní závěrce obce Vrbice za rok 2017. Bylo 
promítnuto a okomentováno grafické znázornění výnosů a nákladů, stav úvěrů a zpráva z auditu se 
závěrem, že byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 
10, odst. 3, písm. c, zákona o přezkoumávání hospodaření. Uvedený nedostatek byl napraven dne 
18.11.2017. 
Veškerá dokumentace byla vyvěšena na úřední desce dne 3.5.2018. 
Zastupitelstvo obce Vrbice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů 
v souladu s § 4, vyhl. 220/2013, věrný a poctivý obraz předmětů účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky. 
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Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2017, 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 s výhradou a přijímá toto nápravné 
opatření ke zjištěnému nedostatku při přezkoumání hospodaření obce: ukládá starostovi obce, aby zajistil 
dodržování lhůt při zveřejňování smluv na profilu zadavatele. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 16 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce Vrbice za rok 2017. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 16 bylo schváleno 
 

- Koupě ½ pozemku p.č. st. 148/1 – 34 m2. 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností koupě ½ pozemku p. č. st. 148/1. Na výše uvedené parcele se 
nachází stavby obce - chodník a silnice. 
 
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu ke koupi polovičního podílu pozemku p. č. st. 148/1 za cenu 250,-
Kč/m2.  
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 17 bylo schváleno 
 

- Žádost o změnu územního plánu 
Starosta přečetl znění žádosti. 
 
Návrh usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k dodatečnému zařazení do změny ÚP č. 1, pozemky p. č. 
857/32, 857/40, 2219/11 a 760/2. Zastupitelstvo obce navrhuje kategorizaci pozemků S nebo SO. V případě 
nutnosti možná částečná redukce zástavbového území lokality Z1b. 
 
Pro…6… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 18 bylo schváleno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 11 Diskuze 

- Dodržování nočního klidu-lokalita Stráž 
- U domu č. p. 114 – hlučný rozhlas 
- Propadnuté kanály v ulici Šmitkov a Zahrady 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 12 Usnesení a závěr  
Paní Renata Horáková přečetla jednotlivá usnesení a starosta poděkoval občanům a zastupitelům za účast.                                           
 
 
Starosta ukončil zasedání ve 22:15 hod. 
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František Polášek – starosta 

 

Tomáš Bílek – místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu 
 
 
 

 

Markéta Veverková 

 

Jiří Kubík 
 
 


