
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 
dne 8.3.2019 od 18,01 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. 10, č. 11, č. 12 
4) Nově vzniklé záležitosti 
5) Diskuze 
6) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,01 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 paní 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  paní Petru Haklovou a    
            pana Karla Horáka 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování :  PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10, č.11, č. 12  
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, č. 11, č. 12 
 
 

4) - Starosta obce informoval občany, že proběhne průzkum vody ve Stříbrnici a další 
   záležitosti ohledně nedostatku vody ve Stříbrnici, bude řešit již nové zastupitelstvo.  

 
 

5) DISKUZE : 
 

- Paní Petra Haklová informovala občany, že byly provedeny revize na obecním úřadě.  
Revize se týkaly plynu, elektrospotřebičů, komína a hasicích přístrojů.  
 
Dále paní Haklová zmínila, že někdo odcizil poklop z obecní studně před domem č. p. 
27. Proto se koupil nový poklop.  



   
 
 
  
 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 
8.3.2019 od 18,01 hod. v Obecním domě 

  
 
 
V lednu a únoru 2019 dostal OÚ Vrbice 2 návrhy na zrušení trvalého pobytu. Jedná se 
o paní Martinu Kováčovou a její 4 nezletilé děti trvale hlášeny ve Vrbici 45. Dále paní 
Danielu Szkibikovou trvale hlášenou ve Vrbici 77. Po nabití právní moci Rozhodnutí 
budou tyto osoby převedeny na ohlašovnu – Vrbice 25.  

  
                  Dne 8.6.2019 se uskuteční koncert v kostele na Hradišťku. Výtěžek z koncertu bude 
                  předán postižené holčičce z Jičína.   
 
                  Starosta obce připomenul, že v sobotu 16.3.2019 proběhnou nové volby do  
                  zastupitelstva. Vyzval občany, aby přišli k volbám a vyjádřili svůj názor.  
 

6) Paní Petra Haklová přečetla 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, 22 ukončil.  
 
 
 
 
Zapsala:  …...................................     Schválila:     …................................... 
      Alena Trpkovičová                Haklová Petra 
                      
 


