
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 3.3.2017 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) Rozpočtové opatření č. 6 
4) Nově vzniklé záležitosti 
5) Diskuze 
6) 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. Zápis minulého ZO 
 byl uložen k nahlédnutí, proti zápisu nebyly podány žádné námitky.  
 
            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  p. Zdeňka Karbulku a    
            místostarostku pí Petru Šeredovou.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3)  Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatření č. 6 
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 
 

4) Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými akcemi na rok 2017.  
            Brigády – na jaře (březen, duben, květen ) termíny budou upřesněny 
            Čarodějnice – v sobotu 29.4.2017  
            Koňské stříkačky – v sobotu 24.6.2017  
            Rekonstrukce dětského hřiště – v případě získání dotace zahájení červen 2017 
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5) Paní Táslarová upozornila, že by se mohli opět stříkat chodníky. Pan starosta reagoval, že 
to má na starosti pan Luboš Splítek. Připomene mu to. 

 
 Pan Horák se dotazoval, kdy bude kanalizace ve Vrbici ?  
            Pan starosta reagoval, že momentálně prověřuje OÚ možnosti. Kromě kanalizace  
            je i možnost vybudouvání sítě ČOV. Vzhledem k velikosti nákladů  je třeba důkladné                                           
            prověření. 
       
            Pan Horák se dále dotazoval, co dělá obec pro Stříbrnici, že se na ni zapomíná.  
            Pan Starosta odpověděl, na projekty vodovod či plyn nám dotaci bohužel  nedají, protože  
            ve Stříbrnici žije málo trvale žijících obyvatel. Vzhledem k vysokým nákladům na tyto  
            akce je to tuto chvíli neřešitelné.  
 
 Pan Kmínek si ztěžoval, že není slyšet hlášení rozhlasu. Navrhuje, aby pan Splítek hlásil 
            informace několikrát v týdnu. Paní místostarostka Petra Šeredová reagovala, že bychom  
            mohli rozesílat smsky občanům. Nato někteří občané reagovali, že sms neumí vybrat z 
            mobilu. Nicméně tuto možnost OÚ prověří.  
 
 Občané se dotazují na štěpkovač. Starosta to dohodne s Petrem Splítkem. Až bude vědět  
            přesný termín, bude informovat občany.  
  
            Paní Táslarová informovala zastupitele, že se stará o pomník padlích ve Vrbici. Navrhuje 
            koupit štěrk, aby to nezarůstalo travou. A musí se dokoupit jedna tůjka. Příští rok tomu  
            bude 100 let od konce první světové války. Obec uctí pamatku.  
 
 
        6) Pan 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 na veřejném 
zasedání. Veřejné zasedání v 18,55  ukončil.  
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 


