Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019 dne 26.11.2019
Začátek: 19:00
Starosta přivítal zastupitele i občany na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019. Zasedání
bylo svoláno starostou obce na den 26.11.2019 a informace o konání a programu byly řádně
vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne
19.11.2019, 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.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva z 8 (jeden
zastupitel se řádně omluvil), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné podle §92 odst. 3 zákona o
obcích.
Program zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2019 byl následující:
1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu
3. Pachtovní, kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
4. Stočné 2020
5. Smlouva o dílo – projekt Pasportizace obecního majetku obce Vrbice
6. Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín – žádost o spolufinancování
7. Sociální služby – financování v roce 2020
8. Stavební pozemky – lokalita Samota
9. Dotace spolkům 2020
10. Střednědobý výhled rozpočtu
11. Příprava rozpočtu na rok 2020
12. Rozpočtová opatření
13. Různé
14. Diskuse
15. 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. V05/2019.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 1 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tímto starosta považoval zasedání 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 zapisovatele pana Romana Varmužu, volí návrhovou komisi pány
Aleše Pavlů a Františka Poláška a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Havelku a Jiřího Kubíka.

Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0………
Usnesení č. 2 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stránka 1 z 6

Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2019 ze dne 10.9.2019
Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2019 ze dne
10.9.2019.
Ověřovatele zápisu (byli Aleš Pavlů a František Polášek) byli dotázáni, 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 V04/2019
námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě.
Starosta poté okomentoval jednotlivé body.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 3. Pachtovní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
Starosta představil smlouvy a promítl situace
Smlouvy řešící věcná břemena:
HO-014330056981/001 – přípojka NN V Zahradech
HO-014330056983/001 – přípojka NN – Na Sklepách
Směna pozemků – záměr:
– záměr směny p. č. 2238/91 (část dnešní p. č. 2238/2) – 60m2 za p. č. 3009 (1 m2) a p. č. 3010 (23
m2) – rozdíl bude doplacen – jedná se o lokalitu Pod Kostelem
Darovací smlouva:
DS-19-BKT-007 – záměr vyvěšen 17.10.2019 a svěšen 3.11.2019 – 49 m2, p. č. 112/49.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330056981/001 a
HO-014330056983/001.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr směny části parcely č. 2238/2 (dle nového geometrického
plánu 2238/91) o výměře 60 m2.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje darovací smlouvu č. DS-19-BKT-007.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 5 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 4 Stočné 2020
Starosta provedl komentář a promítl zprávu z RENARDS, vycházející z míry inflace a FEA projektu
(finanční ekonomická analýza). Starosta upozornil na závazek dodržování FEA, v případě jeho
nedodržování může dojít ke zpětnému krácení dotace a k sankcím. Výši stočného navrhl na 39,21Kč
bez DPH + příslušná sazba bez DPH. Dále upozornil na to, že v roce 2020 (květen) bude snížena sazba
DPH z 15 na 10%.
Zastupitelé měli dotazu na výši stočného u společnosti VAK Břeclav. Po běžné prohlídce www stránek
bylo zjištěno, že stočné u VAK na rok 2019 nikoliv 2020) činí 45,-Kč/m3.
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Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje výši stočného na rok 2020 39,21Kč/m3 + příslušná sazba DPH.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se…0………
Usnesení č. 6 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 5 Smlouva o dílo – projekt Pasportizace obecního majetku obce Vrbice
Starosta představil projekt a seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení. Zastupitelé byli
s výsledkem dopředu seznámení. Bohužel došlo ke změně podmínek poskytovatele dotace (MPSV) a
bude nutno soutěž zrušit a provést ještě jednou. V případě schválení smlouvy, jak bylo původně
navrženo, by hrozilo riziko krácení dotace.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí znova vypsání výběrového řízení k projektu Pasportizace
obecního majetku obce Vrbice.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 7 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 6 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Starosta představil solidární systém financování sociálních služeb v rámci ORP Hustopeče.
Bohužel do ORP nespadá CRSP Hodonín, ani např. Hospic Rajhrad.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek pro Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
na rok 2019 a na rok 2020 ve výši 10.000,- Kč na každý rok.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0……
Usnesení č. 8 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 7 Sociální služby – financování v roce 2020
Tento bod byl okomentován v bodě č. 6, zároveň starosta představil i žádost Diakonie ČCE – středisko
Betlém, která je součástí systému v rámci ORP.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje zapojení do systému spolufinancování sociálních služeb v rámci
ORP Hustopeče a pověřuje starostu k zapracování do rozpočtu.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Diakonii ČCE – středisko Betlém z důvodu
zapojení do systému spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP Hustopeče.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se…0………
Usnesení č. 10 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 8 Stavební pozemky – lokalita Samota
Starosta informoval o dosavadních a předpokládaných nákladech, dále informoval o průběhu
projektové přípravy na inženýrské sítě, pozemní komunikace, zelené pásy (pod VN) a vsakovací žlab.
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V tomto stádiu je nutné stanovit cenu, vypracovat geometrické plány a následně schválit a vypsat
záměry. Stávající žadatelé by měli být v době vypsání záměru znovu oslovení a vyzvání.
Na dalších zasedáních bude starosta informovat o průběhu realizace.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Vrbice stanovuje prodejní cenu stavebních parcel v lokalitě Samota na 950,Kč/m2 + příslušná sazba DPH a pověřuje starostu k vypracování geometrických plánů, zaměření
pozemků a následně k vypsání záměru prodeje.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0……
Usnesení č. 11 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 9 Dotace spolkům 2020
Starosta přečetl žádosti o příspěvky.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje příspěvek ve výši 18.000,- Kč pro Junák – český skaut, středisko
Ratíškovice, z. s. a příspěvek 5.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených ČR, z. s., MO Bořetice.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0……
Usnesení č. 12 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 10 Střednědobý výhled rozpočtu
Starosta promítl Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbice na období 2020-2022. Vyvěšen byl
27.12.2018.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbice na období 2020-2022.
Pro…7…… Proti…0……. Zdržel se……0……
Usnesení č. 13 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 11 Příprava rozpočtu na rok 2020
Starosta provedl komentář přípravy rozpočtu:
Plánované větší projekty: Participace na dokončení opravy Kostela sv. Jiljí – 500.000,-, Dokončení
opravy 1. etapy KD Vrbice + kuchyňka, IROP škola, Pozemky Samota, chodníky hřbitov + okolí kostela.
Čekáme na rozhodnutí – MAS Hustopečsko – komunitní centrum (KD) + ??? – přesun OÚ Vrbice
Dodavatelsky – projekt značení + místního značení
Mikroregion, MAS, DSO Modré Hory + Dobrá Voda + Čistý Jihovýchod
Sociální služby
??? Místní rozhlas
Revize projektu Kanalizace a ČOV + hromadná reklamace (kamerové průzkumy)
SFŽP Odpady – příprava
Kamerový systém
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 12 Rozpočtová opatření
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 15 a 16 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 17.
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Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 14 bylo schváleno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 13 Různé
 Malovaný kraj
Starosta upozornil na fakt, že na Malovaný kraj přispívá hromadně Mikroregion Hustopečsko.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Malovaný kraj, z. s.
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 15 bylo schváleno


Modrý projekt s.r.o. – dodatek č. 1 k CO-15-BKT-011

Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě CO-15-BKT-011
Pro…7…… Proti……0…. Zdržel se……0……
Usnesení č. 16 bylo schváleno
 Seznámení s žádostí pana xxxxxxxx
Starosta přečetl žádost pana xxxxxxx na opravu chodníku před jeho vjezdem. K žádosti se také
vyjádřil zastupitel František Polášek. Starosta navrhl, v jakém duchu bude panu Adámkovi
odpovězeno, zastupitelstvo tento návrh vzalo na vědomí.
 Projekt místního značení
Byl představen první návrh ze strany zastupitelů, který zahrnul zejména následující úpravy – podél
hlavní cesty standardní průjezd 50 km/h mimo lokalitu u ZŠ, kde bude přechod pro chodce a místo
pro přecházení – stojí za uvážení také retardér. V lokalitě Stráž by se mělo co nejvíce značení zrušit a
nechat přednost zprava, mělo by dojít k zákazu vjezdu autobusů. Ve všech lokalitách mimo průjezd
státní komunikací obcí by měly být zóny s omezením na 30 km/h. Dále by mohly vzniknout 2
jednosměrné ulice (u ZŠ a na Stráži) a zákazy vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulí „Mimo
dopravní obsluhu a občany Vrbice a Čejkovic/Velkých Bílovic – směrem na Velké Bílovice a Čejkovice
(předjednáno s ostatními obcemi).
Dále proběhla diskuse týkající se parkování u Jednoty (omezit kotoučem), vyznačení parkovacích míst
(U Jednoty a U kapličky). Zejména v lokalitě Stráž a V Zahradech dochází k neřízenému parkování
často zabraňující bezpečnému průjezdu. Díky rozdílnosti názorů starosta obce zorganizuje veřejné
projednávání se zastupiteli, realizační firmou Signex a zástupcem PČR – dopravní inspektorát. Termín
byl stanoven 18.12.2019 v 19:00 v knihovně CVČ.
 Odpady 2020
Starosta promítl návrh svozového kalendáře a informoval o možnosti výměny nádob na BRKO – 240l.
Díky zvětšení objemu může dojít k četnosti 1x3 týdny.
Starosta informoval zastupitele a občany, že veřejné projednávání změny č. 1 územního plánu
proběhne 18.12.2019 v 16:00 v knihovně CVČ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 14 Diskuse
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Vrbice č. p. 163 – zajistit jednání ohledně černých staveb na pozemku obce a ohledně odvodu
splaškových vod z těchto staveb.
Hřiště za KD – zvážit možnosti dopískování povrchu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod č. 15 Usnesení a závěr
Starosta přečetl jednotlivá usnesení a poděkoval zastupitelům i občanům za účast.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:11.

Tomáš Bílek
Starosta obce Vrbice

Mgr. Markéta Veverková
Místostarostka obce Vrbice

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Kubík

Bc. Jiří Havelka
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