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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2021 – 

20.7.2021 

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zastupitelstvu obce Vrbice č. V04/2021. Zasedání bylo 
svoláno starostou obce na den 20.7.2021 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na 
úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 13.7.2021, 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 5 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. V04/2021 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Projekty Sociální bydlení a Základní škola Vrbice, škola pro život  
4. Nájmy, pachty, věcná břemena 
5. Rozpočtová opatření 
6. Různé 
7. Diskuse  
8. 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. V04/2021. 
 
Pro…5… 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 Františka Poláška a paní Markétu Veverkovou a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Zálešáka a 
Romana Varmužu. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2021 ze dne 15.6.2021 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2021 ze dne 
15.6.2021 a zároveň je okomentoval.  
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Požádal ověřovatele zápisu (byli František Polášek a Aleš Pavlů – řádně omluven), zdali mají k tomuto 
zápisu námitky a zdali se zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatel zápisu řádně ověřil zápis, a konstatuje, že nemá proti zápisu ze zasedání V03/2021 
námitek a potvrzuje, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Projekt Sociálního bydlení a Základní škola Vrbice, škola pro život 
 
Starosta promítl soubor (seznam) víceprací a méněprací a okomentoval odůvodnění u obou projektů 
– dodatek má č. 2 (ZŠ) a č. 1 (soc. byty).  Dále starosta informoval o změnách při předfinancování 
(více prostředků přesunuto do třetí etapy).  
Parametry kontokorentu u ČS – 2,5 mil.,-Kč, úroková sazba 1MPRIBOR + 0,95%p.a. 
 
Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s RENOVA stavební a 
obchodní společnost s.r.o. a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností VHS Břeclav s.r.o. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zřízení kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s. 
na základě nabídky ze dne 20.7.2021 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Nájmy, pachty a věcná břemena 
 
Kupní smlouva – budova trafostanice – pod bytovkami – lokalita Samota – 250,-Kč/m2. – EG.D. – č. 
smlouvy 11052021 . Záměr byl vyvěšen 18.6.2021 a svěšen 4.7.2021. Jedná se o pozemek na obecně 
prospěšnou stavbu - trafostanici.  
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Kupní smlouvu č.  11052021 se společností EG.D, a.s. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 6 Různé 
 
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. 



Stránka 3 z 3 
 

20.000,-Kč – příspěvek na dopravu a provoz, řeší se formou darovací smlouvy – DS-21-BKT-002.  
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje darovací smlouvu DS-21-BKT-002.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
Family friendly audit 
Starosta okomentoval a stručně popsal principy FFA.  
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účast obce Vrbice na Family friendly auditu.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 7 Diskuse 
Pouť ke sv. Anně – 26.7.2021 
Kroj – strojení a žehlení sukní – 5.7.2021 
Hody + Eště byly čtyry týdně do hodů 
Místní rozhlas – nespokojenost s funkčností – návrh na zřízení obrazovek.  
 
Bod č. 13 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání 
 
Konec: 19:55   
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Jiří Zálešák 

 

Roman Varmuža 
 
 


