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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V06/2021 – 

8.12.2021 

Začátek:  19:00 
 
Starosta přivítal zastupitele i občany na zastupitelstvu obce Vrbice č. V06/2021. Zasedání bylo svoláno 
starostou obce na den 8.12.2021 a informace o konání a programu byly řádně vyvěšeny na úřední desce 
obecního úřadu a elektronické úřední desce obecního úřadu dne 1.12.2021, 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. V06/2021 byl následující: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu 
3. Vyhlášky obce Vrbice – revize po připomínkách MVČR 
4. Nájmy, pachty, věcná břemena, prodeje pozemků 
5. Rozpočet obce Vrbice na rok 2022 
6. Dotace obce Vrbice 
7. Rozpočtová opatření 
8. Různé 
9. Diskuse  
10. 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. V06/2021. 
 
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 zapisovatele pana Františka Poláška, volí návrhovou komisi pány 
Františka Poláška a Aleše Pavlů 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. V05/2021 ze dne 19.10.2021 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V05/2021 ze dne 19.10.2021 a 
zároveň je okomentoval.  
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Požádal ověřovatele zápisu (byli Jiří Kubík - omluven a Aleš Pavlů), zdali mají k tomuto zápisu námitky a zdali 
se zakládá na pravdě. 
 
Ověřovatelé zápisu řádně ověřili zápis, a p. Aleš Pavlů konstatoval, že nemají proti zápisu ze zasedání 
V05/2021 námitek a potvrzují, že se zakládá na pravdě. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 3 Vyhlášky obce Vrbice – revize po připomínkách MVČR 
 
Starosta obce představil úpravy vyhlášek nové znění vyhlášek – vyhlášky: 
Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
nahrazuje Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 07/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 
Mění se v ní:  
Čl. 7 - Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících 
fyzických osob 
Odst. 2  -      
Původní znění: Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví smluvně.  
Nové znění: Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví na základě ceníku zveřejněného na 
webových stránkách obce – www.vrbice.cz/samosprava-obce-vyhlasky-a-narizeni. 
 
Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství nahrazuje Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 06/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. 
Mění se v ní:  
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která  
Původní znění: a) dlouhodobě žije v zahraničí (minimálně 10 měsíců v roce) a doloží o této skutečnosti 
čestné prohlášení,  
Nové znění: a) po dobu minimálně 10 měsíců v roce žije v zahraničí. 
 
Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
nahrazuje Obecně závazná vyhláška obce Vrbice č. 8/2021, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
Čl. 3  Veřejná prostranství  
Původní znění: Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:  
- Parkovací a prodejní plocha v okolí kaple sv. Anny, pošty a obecního úřadu 
- Parkovací a prodejní plocha u Jednoty 
- Sklepní lokalita Stráž 
- Sklepní lokalita Na Sklepách 
Dotčená veřejná prostranství jsou vyznačená v grafické příloze č. 1 této vyhlášky. 
Nové znění: Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství na těchto pozemcích s p. č.: 471/1, 471/2, 
933, 934, 953/3, 2236/1, 2238/2, 856/1, 857/1, 2211/1, 2212/1, 2742/1, 2742/3, 2742/4, 2742/5, 2742/8, 
2742/14, 112/1, 2219/4 v k. ú. Vrbice u Velkých Pavlovic. 
 
Čl. 6 Splatnost poplatku  
Původní znění:  Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání 
veřejného prostranství / v den ukončení užívání veřejného prostranství. 
Nové znění: Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání 
veřejného prostranství. 
 
 
 

http://www.vrbice.cz/samosprava-obce-vyhlasky-a-narizeni
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Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 07/2021 o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 06/2021 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, Obecně závaznou vyhlášku obce Vrbice č. 8/2021, o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 4 Nájmy, pachty, věcná břemena, prodeje pozemků 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivé smlouvy a záměry:  
EG.D, a.s. – přípojka sklep na Stráži, lokalita v Jezírku – Smlouva č. HO-001040020871/001-RGV o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene, 
EG.D, a.s. – přípojka RD – lokalita u 3 růží – Smlouva č. HO-001030071380/001-RGV o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 
Žádost – p. Hošek 
 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Smlouvu č. HO-001040020871/001-RGV o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene se společností EG.D, a.s. a  Smlouvu č. HO-001030071380/001-RGV o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje záměr prodeje části pozemku 2211/1 a 857/20 o výměře 35 m2.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 

Bod č. 5 Rozpočet obce Vrbice na rok 2022 
Starosta promítl a okomentoval rozpočet na rok 2022.  
Rozpočet je předkládán v paragrafovém znění.  
Má následující parametry:  
Příjmy: 29.473.000,- 
Výdaje: 25.716.700,- 
Financování: -3.756.300,- 
Návrh byl vyvěšen dne 22.11.2021 
V rozpočtu je kalkulováno zejména s následujícími projekty – dokončení projektu Sociální bydlení, lokalita 
Samota, Komunitní centrum Vrbice, dokončení opravy hřbitova a další.  
 
Dále byl předložen rozpočet neinvestičního příspěvku obce na provoz bez účelového určení na rok 2022 
příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  
 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Rozpočet obce Vrbice na rok 2022 v paragrafovém znění.  
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočty neinvestičního příspěvku obce na provoz bez účelového 
určení na rok 2022 příspěvkových organizací Základní škola Vrbice a Mateřská škola Vrbice.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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Bod č. 6 Dotace obce Vrbice 
Starosta přečetl žádost o dotaci – Junák, český skaut, středisko Ratíškovice, z.s. – požadovaná výše dotace je 
25.000,-Kč. V rozpočtu je s požadavkem již kalkulováno, starosta navrhl dotaci schválit.  
 
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dotaci z rozpočtu obce Vrbice ve výši 25.000,- pro Junák – český skaut, 
středisko Ratíškovice, z.s. a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku z rozpočtu obce Vrbice.  
  
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 7 Rozpočtová opatření 
Starosta promítl a okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření 
 
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18, 19, 20, 21, 22 a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 23. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 8 Různé 
 
KRODIS JMK 
Starosta přečetl a seznámil zastupitele s novými podmínkami spolupráce v rámci IDS JMK. Zejména se jedná 
o navýšení platby  - nově 100,- Kč/občan. 
 
Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
s Jihomoravským krajem.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 
Malovaný kraj, z.s. 
Starosta přečetl žádost Malovaného kraje, z.s. – obec Vrbice přispívá prostřednictvím Mikroregionu 
Hustopečsko.  
 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Vrbice neschvaluje příspěvek pro Malovaný kraj, z.s. 
  
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 2/2020 se společností Hantály a.s. 
Starosta představil parametry Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 
2/2020.  Změny nastaly zejména v souvislosti s novým odpadovým zákonem a nových sazeb.  
 
Návrh usnesení č. 11 



Stránka 5 z 5 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 
2/2020 se společností Hantály a.s. 
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 
Přeúvěrování – úvěr k profinancování projektu Sociální bydlení 
Projekt ZŠ Vrbice – finančně uzavřen, v letošním roce nebo na přelomu roku by mělo dojít k dofinancování 
úvěru.  
V listopadu 2021 jsme obdrželi na základě ŽOP 3.621.279,60,-Kč, které jsme obratem přeposlali na úvěr, 
bohužel prostředky již nelze použít na financování další části. Proto starosta navrhl tento úvěr (5. mil. Kč 
splatit) a otevřít nový, který umožní dofinancování projektu. Předpokládané finanční ukončení projektu je 
červen 2022. Podmínkou otevření nového úvěru je ukončení stávajícího.  
Tato záležitost je čerstvá – dva dny, z tohoto důvodu je bod zařazen až do různého. 
 
Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Vrbice na základě cenové nabídky schvaluje úvěr na financování projektu Výstavba 
sociálních bytů v obci Vrbice s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 5.000.000,- CZK, pohyblivou sazbou 
1MPRIBOR+ 0,35% a splatností maximálně do 12 měsíců. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu 
úvěrové smlouvy.  
 
Pro…5… Proti…0… Zdržel se…0… 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bod č. 9 Diskuse 
 
Ježíškova cesta, Žehnání vín, Územní plán 
 

Bod č. 10 Usnesení a závěr 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení, poděkoval za účast a ukončil zasedání. 
 
Konec: 20:00 
 
 
 

 

Tomáš Bílek 
Starosta obce Vrbice 

 

Mgr. Markéta Veverková 
Místostarostka obce Vrbice 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

 

Roman Varmuža  

 

Ing. Jiří Zálešák 
 
 


