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Zápis ze zasedání zastupitelstva V04/2019 – 10.9.2019 

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2019. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 10.9.2019 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny 
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 2.9.2019, 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. 
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2019 byl přečten a je následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Pachtovní a kupní smlouvy 
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene 
5. IDS JMK na rok 2020 
6. Svazek obcí Modré Hory – navýšení příspěvku 
7. Plán inventur na rok 2019 
8. Rozpočtová opatření 
9. Různé 
10. Diskuse  
11. Usnesení a závěr 
 

Přednesený 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. V04/2019. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tímto krokem starosta považoval zasedání za zahájené a dále se zastupitelstvo věnovalo samotnému 
programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatele pana Romana Varmužu, volí návrhovou komisi pány 
Jiřího Kubíka a Jiřího Zálešáka a volí ověřovatele zápisu pány Aleše Pavlů a Františka Poláška.  
 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019 ze dne 11.6.2019 
Starosta přečetl usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2019 ze dne 11.6.2019 a 
zároveň je okomentoval.  
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Ověřovatelé zápisu (byli Jiří Kubík a Roman Varmuža) konstatovali, že zápis řádně ověřili, 
konstatovali, že nemají proti zápisu ze zasedání V03/2019 námitek a potvrzují, že se zakládá na 
pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 3. Pachtovní a kupní smlouvy 
Starosta představil jednotlivé smlouvy.  
CO-19-BKT-019 – p. xxxxx 
CO-19-BKT-020 – Syfany - směna 
PCH-19-BKT-003 - Stafica 
PCH-19-BKT-004 - Mitoma 
PCH-19-BKT-005 - Agra 
PCH-19-BKT-006 - Syfany 
PCH-19-BKT-007 – p. xxxxx 
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pachtovní smlouvy č. PCH-19-BKT-003, PCH-19-BKT-004, PCH-
19-BKT-005, PCH-19-BKT-006 a PCH-19-BKT-007  a kupní smlouvy č. CO-19-BKT- 019 a CO-19-BKT- 
020.    
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Smlouvy o zřízení věcného břemene 
Starosta provedl komentář a promítl situaci  
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030053267/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5 IDS JMK 
Starosta přečetl a okomentoval žádost společnosti Kordis JMK, a.s. 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2020 a 
pověřuje starostu k zapracování do rozpočtu.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Svazek obcí Modré Hory – navýšení příspěvku 
Starosta provedl komentář a promítnul sdělení. Zastupitelé se shodli na nutnosti podáni podnětu 
DSO buď k redukci fixních nákladů a aparátu, případně k zajištění projektů, který bude tyto náklady 
buď krýt, nebo vytvářet další prospěšné projekty pro obce.   
 



Stránka 3 z 4 
 

Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje navýšení příspěvku DSO Modré Hory na rok 2019. 
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 Plán inventur na rok 2019 
Starosta promítl a představil plán inventur  
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Plán inventur na rok 2019.  
 
Pro…8… Proti…0…. Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 8 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11, 12 a 13 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 14.  
 
Pro…8… Proti…0…Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 9 Různé 
 

 TG Community Holding a.s. 
Starosta oznámil, že končí smlouvy se stávajícími dodavateli elektrické energie a plynu. Stejně jako 
v minulosti navrhuje zúčastnit se aukce pořádané společnosti TG Community Holding a.s. 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zařazení obce Vrbice do aukce na elektrickou energii a plyn se 
společností TG Community Holding a.s. 
 
Pro…8… Proti…0…… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

 Převzetí vodovodu směr družstvo 
Starosta provedl komentář a promítl situaci.  
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje převzetí části vodovodu směrem k bývalému areálu družstva 
v rozsahu po přečerpávací stanici a pověřuje starostu k přípravě potřebné projektové dokumentace, 
projednání s vodoprávním úřadem, společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a ostatními 
dotčenými institucemi.  
 
Pro…8… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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 xxxxxxxxxxxxx – žádost o projednání dopisu 
Starosta přečetl žádost, poté proběhla diskuse se zastupiteli i občany nad vzniklou problematikou. 
Problém je, že u právě probíhajících staveb neexistuje bezpečnější cesta pro přepravu materiálu 
(ostatní alternativy vedou přes větší počet nekvelbených sklepů). Dále bylo zmíněno, že v dané 
lokalitě také probíhá standardní obsluha domácností (např. svoz TKO), která v posledních pěti letech 
probíhá lehčími vozidly, než bylo v minulosti.  
K dalšímu posouzení je nutné, aby majitel nemovitosti, která se nachází na pozemku obce Vrbice, 
doložil dokumentaci skutečného provedení stavby (event. passport) – dle §125 odst. 1 stavebního 
zákona (183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 10 Diskuse 
Proběhla diskuse týkající se akce Zarážení hory a provozu koncertu mimo režii z. s. Vinaři Vrbice. 
Zastupitelé se shodli, že v příštím roce bude lokalita Stráž pronajata z. s. Vinaři Vrbice, který se 
rozhodne, jakým způsobem bude celou akci korigovat. Dále bylo zástupci Vinařů Vrbice navrhnuto, 
nechť projednají možnost úpravy zrušení nočního klidu nebo zkrácení do 24:00. Zastupitelé by pak 
museli upravit vyhlášku obce.  
 
 
Bod č. 11 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval zastupitelům i občanům za účast a ukončil zasedání.  
 
Konec:  20:06 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Mgr. Aleš Pavlů 

 

František Polášek 
 
 


