
 
 
 

           
               

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 

18.3.2016 od 18,00 hod. v Obecním domě 
 

Účast viz. prezenční listina členů zastupitelstva obce a veřejnosti, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Program veřejného zasedání: 
 
1) Zahájení a schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) Kompetence starosty obce k provádění RO 
4) Podpisové vzory ke směrnici k zadávání věřejných zakázek malého rozsahu 
5) Přihláška do Vesnice roku 2016 
6) Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2019 
7) Diskuze 
8) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,00 hod. a dále řídil, starosta obce  
           Ing.Ladislav Konůpek . Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné.          
 Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání.  
  
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání : 
 
 Hlasování :  PRO 4                 PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

2) Starosta obce navrhnul sl. Alenu Trpkovičovou  pořízením zápisu z tohoto zasedání. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pověřenou osobu k zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce navrhnul za ověřovatele zápisu zastupitele p. Luboše Splítka a p. Zdeňka 
 Karbulku 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3)  Starosta obce navrhl v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
       ve znění pozdějších předpisů, stanovit starostu obce k provádění jednotlivých rozpočto- 
       vých opatření v následujícím rozsahu :  

 
  Příjmy – neomezeně.  
             Výdaje do částky 60.000,- Kč.       
            
 
 
 
 



 

 

 

     

 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 

18.3.2016 od 18,00 hod. v Obecním domě 

 

  A dále navrhuje v těchto případech :  
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů  

s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci, která je již 
zapojena ve výdajích rozpočtu, tak starosta obce může takto přidělené finanční 
prostředky zapojit pouze do financování na položku 8115  
 
rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí o přidělení finančních prostředků 
z jiných rozpočtů, pokud akce ještě není zapojena ve výdajích rozpočtu, starosta obce 
je oprávněn tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce 8115.  

 
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další 

nároky na finanční prostředky obce 
   

Rozpočtová opatření na straně výdajů v částkách vyšších než 60.000,- Kč může 
starosta obce samostatně provádět jen v případech :  
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 

havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné 
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. 

- úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 
výdaje, kdy schválení RO je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 
I v těchto případech je starosta obce oprávněn tyto výdaje zapojit do výdajů přes 
financování na položce 8115 
 

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje kompetenci starostovi obce k provádění  
jednotlivých RO 

   
            Hlasování : PRO 4        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
  

4) Starosta obce informoval o přidání přílohy k Směrnici k zadávání veřejných zakázek  
malého rozsahu, která se týká podpisových vzorů.  

            Příkazce :  
            Správce : 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje přidání přílohy ke Směrnici k zadávání v.z. Malého 
 rozsahu 
 
 Hlasování : PRO 4        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
   
 
       5) Starosta obce navrhl, aby se obec v roce 2016 přihlásila do Soutěže Vesnice roku 2016.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje přihlášku do Soutěže Vesnice roku 2016:  
 
 Hlasování : PRO 4         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0   
 
 
 



 
 
 

           
               

        6) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na rok 2017-2019. 
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017-2019.  
 
            Hlasování : PRO 4          PROTI 0           ZDRŽEL SE 0 
 
       7)  DISKUZE    
            
P. Kmínek vznesl stížnost na p. Radka Vejvaru (soused), že parkuje na chodníku, čímž                    
porušuje silniční zákon. Nato reagovala pí Petra Šeredová, že se byla informovat na Policii ČR 
ohledně parkování na chodnících. Tam jí bylo vysvětleno, že p. Kmínek si má sepsal písemně 
svou stížnost a na základě písemného požadavku, bude záležitost dále řešena u přestupkové 
komise.  
           
             
        8) P. Zdeněk Karbulka přečetl návrh usnesení.  
    
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:   
  
            Hlasování : PRO 4         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
  
Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast a veřejné zasedání 
v 19,30 ukončil.  
 
 
 
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová     …................................... 
 
 
 
 
   


