
 
 
 

           
               

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 

10.6.2016 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) Návrh na schválení závěřečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2015 
4) Rozpočtové opatření č.1 
5) Nově vzniklé záležitosti 
6) Diskuze 
7) 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 p. Tomáše Kobrleho 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. Petra Splítka  a místostarostku 
            pí  Petru Šeredovou.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3)  Pan starosta seznámil všechny přítomné, že Závěrečný účet obce za rok 2015 byl řádně  
             v plném znění a včetně příloh vyvěšen na úřední desce v obci a elektronické úřední  
             desce. 
       
  Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce  
             za rok 2015  bez výhrad. 
   
            Hlasování : PRO 4        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
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            Dále zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2015 a  
            přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 -  
            výsledek hospodaření minulých účetních období.  
 
            Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 

4) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1.  
 
 Starosta obce dává na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1  
 
 
      5)    Starosta obce informoval o platbě firmě OBIS Nová Paka za zhotovení vodovodní šachty  
            na vodovodním přivaděči do obce Vrbice a na částku 28.337,- Kč.   
       
             Starosta obce informoval o návštěvě komise soutěže Vesnice roku 2016, která k nám 
             zavítá v pondělí 13.6.2016 v 16 hodin.  
          
              Starosta obce připoměl, že v pondělí 13.6.2016 se koná opakované veřejné projednání 
              upraveného návrhu územního plánu VRBICE.  
 
              Starosta obce poděkoval občanům za pomoc při úklidu obce.       
           
       6)  DISKUZE    
            
Pí Táslarová se dotazovala, co plyne nového z územního plánu ? Pan starosta odpověděl, že 
nedošlo k žádným novým úpravám územního plánu obce Vrbice. 
 
Místostarostka Petra Šeredová nabídla knihu s názvem Drobné památky Podchlumí k prodeji.  
Knihu si můžou občané zakoupit na OÚ ve Vrbici za 100,- Kč.  
 
P. Kmínek – co se udělalo ohledně parkování na chodnících ? Pan starosta na tuto otázku důrazně   
odpověděl, že všichni spoluobčané byli vyzváni k dodržování zákazu parkování na chodnících.  
Pan Kmínek byl opětovně vyzván k podání písemné stížnosti.  
       
        7) Místostarostka Petra Šeredová 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 a veřejné zasedání 
v 18,45 ukončil.  
 
 
 
 zapsal: Tomáš Kobrle    …................................... 
 
 
 
 


