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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2021 – 

15.6.2021 

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2021. Zasedání bylo svoláno starostou 
obce na den 15.6.2021 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 8.6.2021, 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 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. V03/2021 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Projekt sociálního bydlení  - překlenovací úvěr – předfinancování dotace 
4. Projekt Základní škola Vrbice, škola pro život – překlenovací úvěr – předfinancování dotace 
5. Projekt Kanalizace a ČOV Vrbice – refinancování stávajícího úvěru 
6. Nájmy, pachty, věcná břemena 
7. Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2020 
8. Střednědobý výhled rozpočtu 
9. Rozpočtová opatření 
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. V03/2021. 
 
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 zapisovatelku paní Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány Jiřího 
Zálešáka a Jiřího Kubíka a volí ověřovatele zápisu pány Františka Poláška a Aleše Pavlů. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2021 ze dne 4.5.2021. 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V02/2021 ze dne 4.5.2021. 
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Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Zálešák a Jiří Kubík), 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 V02/2021 námitek a 
potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
 
Starosta okomentoval jednotlivé body.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Projekt sociálního bydlení – překlenovací úvěr – předfinancování dotace 
 
Starosta okomentoval bod z minulého zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele, že oproti schválené sazbě 
1MPRIBOR + 0,5% se podařilo podepsat smlouvu se sazbou 1MPRIBOR + 0,35% . Výše úvěru 5.000.000,-CZK 
zůstává.  
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Projekt Základní škola Vrbice, škola pro život – překlenovací úvěr – předfinancování dotace 
 
Starosta okomentoval bod z minulého zasedání zastupitelstva. Informoval zastupitele, že oproti schválené sazbě 
1MPRIBOR + 0,5% se podařilo podepsat smlouvu se sazbou 1MPRIBOR + 0,35% . Výše úvěru 8.000.000,-CZK 
zůstává.  
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Projekt kanalizace a ČOV Vrbice – refinancování stávajícího úvěru 
Starosta okomentoval bod, promítl situaci a vysvětlil predikci úrokových sazeb v následujících letech.   
ČS, a.s., úroková sazba 1,86%. 
 
Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o úvěru č. 0633332179/LCD  od České spořitelny, a.s., se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Nájmy, pachty a věcná břemena 
 
Bytovka 100 – starosta promítl situaci, rovnoměrně rozděleno mezi všechny 4 byty, záměr obce vyvěšen 
21.5.2021 a svěšen 6.6.2021, čísla smluv PCH-21-BKT-001, 002, 003 a 004. 
Kupní smlouva – budova trafostanice – pod bytovkami – lokalita Samota – 250,-Kč/m2. – EG.D – č. smlouvy 
11052021 – zatím nutno schválit záměr, smlouvu lze schválit až po uplynutí lhůty.  
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje: 
Smlouvy o pachtu PCH-21-BKT-001, 002, 003 a 004. 
Záměr na prodej parcely 2820/62 (25m2 – původně část parcely 2820/21) pod trafostanicí. 
Smlouvu č. HO-001030067012004-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
A pověřuje starostu k podpisu smluv a vyvěšení záměru.   
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2020 
 
Starosta okomentoval bod a informoval že plné znění bylo vyvěšeno na úřední desce dne 26.5.2021. 
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Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Vrbice za rok 2020, včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 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…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce Vrbice za rok 2020. 

Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Střednědobý výhled rozpočtu 
Starosta okomentoval bod a informoval, že návrh byl vyvěšen na úřední desce dne 30.4.2021. 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření. 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8  bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 10 Informace o probíhajících projektech 

 ZŠ 

 Sociální bydlení 

 Památník Rudé armády 

 Mainclův kříž 

 Samota 

 Pasportizace sklepů – budeme rozporovat vratku s finančním úřadem.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 11 Různé 
 

- Mužáci z Vrbice – Vrbecká dědina 2021 
Starosta navrhl částku 20.000,-. Veřejnoprávní smlouva s číslem FP-21-BKT-003. 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku 
z rozpočtu obce Vrbice č. FP-21-BKT-003.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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- Oprava Mainclova kříže - JMK požaduje nové usnesení o přijetí dotace  
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 22 000 Kč na projekt Oprava Mainclova kříže za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

- Socha sv. Aloise 
 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje žádost o dotaci u MAS Hustopečsko, z.s. – Program rozvoje venkova, a 
pověřuje starostu k jejímu podání.  
 
Pro…7… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 12 Diskuse 
 
Sklep před p. Pálkou – zastupitele se shodli na výzvě k odstranění nové dlažby.  
Lis – zastupitelé se shodli na odstranění stříšky nad lisem. 
Starosta informoval o rozdílu mezi změnou č. 2 územního plánu a novým územním plánem.  
Další zastupitelstvo – červenec – 20.7.2021. 
 
Bod č. 13 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání. 
 
Konec:  19:57 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

František Polášek 

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 
 


