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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2021 – 

19.10.2021 

Začátek:  19:01 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zastupitelstvu obce Vrbice č. V05/2021. Zasedání bylo svoláno starostou 
obce na den 19.10.2021 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu a 
elektronické úřední desce obecního úřadu dne 12.10.2021, 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 6 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. V05/2021 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Plán inventur za rok 2021 
4. Vyhlášky obce Vrbice 
5. Stočné na rok 2022 
6. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL 
7. Projekt Sociální bydlení  
8. Nájmy, pachty, věcná břemena, prodeje pozemků 
9. Projekt Hlášení místního rozhlasu 
10. Návrh na VŘ – Územní plán obce Vrbice 
11. Family Friendly Community – dohoda o účasti na auditu 
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. V05/2021. 
 
Pro…6… 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 pana Jiřího 
Zálešáka a Romana Varmužu a volí ověřovatele zápisu pány Jiřího Kubíka a Aleše Pavlů. 
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2021 ze dne 20.7.2021 



Stránka 2 z 5 
 

Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V04/2021 ze dne 20.7.2021 a zároveň 
je okomentoval.  
 
Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Zálešák a Roman Varmuža), 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 V04/2021 námitek a 
potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 3. Plán inventur za rok 2021 
 
Starosta konstatoval, že plné znění plánu inventur bylo zastupitelům zasláno k prostudování. Inventarizační 
komise i dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v podobném složení jako v minulých letech.  
 
Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Plán inventur za rok 2021.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 4 Vyhlášky obce Vrbice 
 
Starosta obce představil a promítl nové znění vyhlášek: 

 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 3/2021 o místním poplatku ze psů 

 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu 

 Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 Starosta dále avizoval, že na příštím zasedání zastupitelstva se bude řešit úprava vyhlášky upravující noční 
klid. 

 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 1/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 2/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 3/2021 o místním poplatku ze 
psů, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu, Obecně závaznou vyhlášku 
obce Vrbice č. 5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ceník na rok 2022 za svoz, třídění a likvidaci odpadu pro podnikatelský sektor 
v obci a vzor Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje starostu k uzavření smluv.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 5 Stočné na rok 2022 
Starosta promítl a okomentoval situaci.  
Vychází z FEA, stočné v roce 2021 činilo 40,50 Kč/m3, návrh na rok 2022 je navýšení o inflaci a částečně zohledňuje 
nárůst cen energie – tedy 42,90 Kč/m3. Cena je bez příslušné sazby DPH (u domácností nyní 10%). Množství 
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odpadní vody u domácností je stanoveno paušálně dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Pro 
porovnání – VAK Břeclav, a.s. – 54,67 Kč/m3 včetně 10% DPH (tj. 49,70 Kč/m3.   
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice stanovuje stočné na rok 2022 ve výši 42,90 Kč/m3 + příslušná sazba DPH.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 
Bod č. 6 Smlouva o zpětném odběru elektrozařízení - ASEKOL 
Starosta promítl a okomentoval návrh smlouvy.  
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se 
společnosti ASEKOL a.s. 
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 
Bod č. 7 Projekt Sociální bydlení 
Starosta promítl a okomentoval vícepráce a méněpráce u projektu a představil dodatek č. 2. 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VHS Břeclav s.r.o. 
  
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 8 Nájmy, pachty, věcná břemena, prodeje pozemků  
Starosta promítl situaci a okomentoval jednotlivé případy:  

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066903/001-RGV – lokalita Stará 
cesta. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330064042/001-MDP – lokalita Stráž. 

 Pozemky lokalita Krátký p.č. ST732 a 691/779– uznání dluhu u ÚZSVM a odkup. 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-
001030066903/001-RGV a Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330064042/001-MDP.  
  
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí situaci týkajících se parcel č. ST732 a 691/779, schvaluje odkoupení 
těchto pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu obce k podpisu 
smluv.  
  
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 9 Projekt Hlášení místního rozhlasu 
Starosta promítl a okomentoval situaci.  
 
Návrh usnesení č. 11 
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Zastupitelstvo obce schvaluje podání individuální žádosti o dotaci k projektu Místní rozhlas v obci Vrbice 
k Jihomoravskému kraji.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 10 Návrh na VŘ – Územní plán obce Vrbice 
Starosta vybídl zastupitele i občany k předání kontaktu na oprávněné územněplánovací architekty s oslovením 
žádosti o nabídku – cenový marketing.   
V roce 2022 umožní-li to podmínky, zažádá obec Vrbice o dotaci k Jihomoravskému kraji.  
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí situaci s cenovým marketingem týkající se pořízení nového územního plánu.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 11 Family Friendly Community – dohoda o účasti na auditu 
Starosta promítl a okomentoval dohodu. 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o účasti na auditu familyfriendlycommunity a pověřuje starostu k jejímu 
podpisu.  
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 17. 
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 14 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 13 Různé 
 
Spolufinancování očkovacího COVID centra v Hustopečích 
V rámci ORP Hustopeče byly rozloženy náklady na jednotlivé obce dle počtu obyvatel – podíl obce vrbice je 4.570,-
Kč. 
 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Městem 
Hustopeče. 
 
Pro…6… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 15 bylo schváleno 
 
Informace o probíhajících projektech 
ZŠ Vrbice – zkolaudováno, den otevřených dveří 17.11.2021 
MŠ Vrbice – dobudování zkapacitnění přípojky do konce roku 2021 
Podporované bydlení – dokončení do 31.12.2021 
Hřbitov – dokončení do 31.12.2021 – dlažba a osvětlení, zvuk – květen 2022 
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Mohyla míru – dokončení listopad 2021 
Vodovod Samota – začátek listopadu 2021 
Informace o KD Vrbice – oprava sálu, nájemce hostinec 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bod č. 14 Diskuse 
-odpady 
-parkování – horní hospoda – nevhodně umístěný stojan na kola 
-územní plán 
 
 
Bod č. 15 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání 
 
Konec: 20:42 
 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
 

 

Ing Jiří Kubík MBA.  

 

Mgr. Aleš Pavlů 
 


