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Zasedání zastupitelstva V04/2020 – 22.12.2020  

Začátek:  19:02 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2020. Zasedání 
bylo svoláno starostou obce na den 22.12.2020 a informace o konání a programu byly řádně 
vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 
15.12.2020, 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 6 členů zastupitelstva z 8, dva zastupitelé se 
řádně omluvili, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o obcích. 
Vzhledem k aktuální Covid situaci se koná zasedání v sále KD Vrbice, kde je umožněno dodržet 
bezpečný rozestup, je možné také využít desinfekci u vchodu.  
 
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2020 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Projekt sociálního bydlení 
4. Projekt Základní škola Vrbice, škola pro život 
5. Změna územního plánu č. 1 – finalizace 
6. Rozpočet obce Vrbice a příspěvkových organizací na rok 2021 
7. Rozpočtová opatření 
8. Informace o probíhajících projektech 
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. V04/2020. 
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tímto starosta považoval zasedání za zahájené a přešel k samotnému programu: 
 
Bod č. 2.  Jmenování zapisovatele a volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Vrbice jmenuje zapisovatelku Markétu Veverkovou, volí návrhovou komisi pány 
Jiřího Kubíka a Aleše Pavlů a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a Františka Poláška.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2020 ze dne 1.12.2020 
Starosta přečetl a zároveň okomentoval jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. 
V03/2020 ze dne 1.12.2020. 
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Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Kubíka a Aleš Pavlů), 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 V03/2020 
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 3. Projekt sociálního bydlení 
Starosta promítl a okomentoval výsledek výběrového řízení. Jedna nabídka byla vyřazená z důvodu 
nedoložení potřebné dokumentace – tato nabídka měla vyšší nabídkovou cenu než vítězná.  
 
Pořadové 

číslo 

nabídky 

Obchodní firma účastníka 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH  
Pořadí 

2. JS- abacus s.r.o. 9 599 858,28,- 3. 

3. Rovina stavební a.s. 10 917 997,- 9. 

4. VHS Břeclav s.r.o. 9 124 883,- 1. 

5. STAVBY VANTO, s.r.o. 9 636 466,69,- 4. 

6. F&K&B, a.s. 10 098 712,- 7. 

7. 
Navláčil stavební firma, 

s.r.o. 
9 471 700.- 2. 

8. 
Hrušecká stavební spol. 

s r.o. 
11 176 019,88,- 11. 

9. 
Moravská stavební unie – 

MSU s.r.o. 
9 830 435,- 6. 

10. STAVIKA s.r.o. 9 669 549,2,- 5. 

11. ZIPP Brno s.r.o. 10 291 076,51,- 8. 

12. WELLCO Brno s.r.o. 11 124 152,6,- 10. 
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Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje znění písemné zprávy o hodnocení nabídek v rámci veřejné 
zakázky Výstavba sociálních bytů v obci Vrbice a rozhoduje přidělit veřejnou zakázku obchodní 
společnosti VHS Břeclav, s.r.o. IČ 42324149, neboť tato podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a 
nabídka splňuje veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích 
podmínkách.   
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 4 Projekt Základní škola Vrbice – škola pro život 
Starosta informoval o posunutí termínu pro podání nabídky na 4.1.2020 a to z důvodu objasnění 
dotazů uchazečů.  
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí posunutí termínu pro podání nabídek v rámci zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Základní škola Vrbice – škola pro život – 2. řízení“. Zastupitelstvo obce Vrbice 
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s dodavatelem, který předloží nejvýhodnější nabídku, 
zároveň splní kvalifikační předpoklady a to vše za podmínek maximální nabídkové ceny 12.300.000,-
Kč.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 5 Změna územního plánu č. 1 - finalizace 
Starosta informoval o finalizaci územního plánu, po schválení a následném vyvěšení OÚP ORP 
Hustopeče by změny měly začít platit koncem ledna 2021.  
Poté zastupitelstvo rozhodne o sumarizaci žádostí a stanovení podmínek na změnu č. 2. 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) a v souladu s §54 odst. 2) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu 
č. 1 Územního plánu Vrbice po ověření, že není rozporu s politikou územního rozvoje ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 
a 2, s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.  
 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 6 Rozpočet obce Vrbice a příspěvkových organizací na rok 2021.  
Starosta provedl komentář a promítl rozpočet obce, ZŠ a MŠ Vrbice.  
Obec Vrbice – Příjmy 39.370.500,-Kč, výdaje 36.816.300,-Kč, financování 2.554.200,-Kč 
MŠ Vrbice 5.047.000,- z toho z rozpočtu obce Vrbice na provoz bez účelového určení 540.000,-Kč 
ZŠ Vrbice 5.395.000,- z toho z rozpočtu obce Vrbice na provoz bez účelového určení 480.000,-Kč 
Dále starosta promítl střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2023 ZŠ a MŠ Vrbice 
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Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočet Obce Vrbice na rok 2021 v paragrafovém znění.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu na 
období 2022 - 2023 a Rozpočty neinvestičního příspěvku na provoz bez účelového určení na rok 2021 
zřízených příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se…0……… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 7 Rozpočtová opatření 
Aktuálně nejsou žádná rozpočtová opatření ke schválení zastupitelstvem, ani na vědomí 
zastupitelstvu.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Informace o probíhajících projektech 
Komunitní centrum Vrbice 
MŠ Vrbice 
Hřbitov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bod č. 9 Různé 
 

 Nadace Partnerství 
Starosta představil základní parametry smlouvy o partnerství.  

 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci s Nadací Partnerství, 
o.p.s. 

 
Pro…6…… Proti…0……. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 Převod finančních prostředků ze sbírkového účtu ke konci roku 
Nashromážděno k dnešnímu dni 52.000,-Kč, číslo smlouvy DS-20-BKT-004. Jedná se o 
prostředky ze sbírky, nikoliv z rozpočtu obce Vrbice.  

 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Darovací smlouvu č. DS-20-BKT-004.  
 
Pro…6…… Proti……0…. Zdržel se……0…… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bod č. 10 Diskuse 
Poznámka z řad občanů týkající se nevyvezení nádoby s olejem před MŠ Vrbice. Starosta informoval, 
že nádoba není v majetku obce a vývoz je již objednán.  
 
 
Bod č. 11 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval občanům i zastupitelům za účast a popřál všem 
požehnané svátky. 
 
Konec: 19:34  
 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

František Polášek 

 

Ing. Jiří Zálešák 
 
 
 
 


