
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 20.5.2011 od 19,00 hod. v obecním domě 

 

Účast viz. prezenční listina. 

Program veřejného zasedání : 

1) Zahájení, schválení programu zasedání 

2) Volba zapisovatele a návrhové komise 

3) Ověření zápisu z minulého zasedání 

4) Strategický plán rozvoje obce Vrbice období 2011 - 2015 

5) Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2010, projednání a schválení 

závěrečného účtu obce za rok 2010 

6) Schválení smlouvy s Královéhradeckým krajem POV na poskytnutí dotace na úpravu 

hráze vodní nádrže Vrbice 

7) Informace o výběru firmy na úpravu hráze vodní nádrže Vrbice 

8) Rozdělení kontrolního a finančního výboru, určení předsedy 

9) Nově vzniklé záležitosti 

10) Usnesení 

11) Závěr 

1) Veřejné zasedání zahájil v 19,10 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. 

Přivítal  všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Program zasedání 

byl schválen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli. 

2) Zapisovatelem byla všemi přítomnými zastupiteli zvolena paní Jana Němcová, do 

návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Karbulka Zdeněk a p. 

ing. Neuman Miloš. 

3) Zápis z minulého zasedání přečetl místostarosta pan Splítek Luboš. Zápis byl 

jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

4) Starosta obce seznámil všechny přítomné se strategickým plánem rozvoje obce 

Vrbice pro období let 2011 – 2015, všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili 

strategický plán na období 2011 – 2015. 



5) Starosta obce seznámil všechny přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2010 a se 

zprávou o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2010 – všichni přítomní 

zastupitelé jednomyslně schválili celoroční hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2010, 

spolu se zprávou o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2010, a to bez výhrad. 

6) Starosta obce informoval o smlouvě na úpravu hráze vodní nádrže Vrbice. Na uvedenou 

akci obec získala dotaci, všichni přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření 

smlouvy s Královéhradeckým krajem POV.  

7) Starosta obce informoval, že na realizaci úpravy hráze vodní nádrže Vrbice byly předloženy 

tři cenové nabídky. Na základě návrhu výběrové komise byla vybrána cenově nejvýhodnější  

nabídka firmy OBIS s.r.o. Nová Paka ,  všichni přítomní zastupitelé  jednomyslně odsouhlasili 

uzavření smlouvy o dílo s firmou OBIS s.r.o. Nová Paka . 

8) Starosta obce informoval o rozdělení finančního a kontrolního výboru. Předsedou 

finančního výboru se stal p. Splítek Petr a kontrolního výboru p. Funda Jan. 

9) Starosta obce informoval , že dne 6.6.2011 v 16,30 se dostaví do obce komise Vesnice  

    roku 2011.  

   Místostarosta obce informoval, že je možné objednat si na OÚ provedení revize   

spalinových cest. Revizi provede kominík p.Sitenský, za cenu 400,- Kč/spalin.cesta. Termín 

přihlášek je do konce května 2011. 

10) Dále starosta obce zahájil diskuzi : 

- p.Plachý –u hřiště je odkrytý břeh 

- starosta – opravy mostků se domluví s firmou OBIS s.r.o. Nová Paka. 

- p.Karbulka – termín brigády na úpravu chodníků 

- starosta – termín bude upřesněn 

11) p. ing. Neuman Miloš přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 

přítomnými zastupiteli. 

Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 

ve 20,15 hod. ukončil. 

 

Zapsala :  Jana Němcová 

 

……………………………………………….. 

 

 



 

 


