Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného
dne 8.6.2018 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení a schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh na schválení Závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 3
Nově vzniklé záležitosti
Diskuze
Usnesení a závěr
1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,15 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
p. Jana Šeredu
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu :
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

3) Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2017 včetně jeho
příloh a Opatřením k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření
za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2017 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a dalších příloh vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato Opatření k nápravě chyb
a nedostatků potřebné k nápravě zjištěných chyb dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územním rozpočtů v platném znění.
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne
8.6.2018 od 18,15 hod. v Obecním domě
Dále zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2017
bez výhrad 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. 3
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č.3
5) Nově vzniklé záležitosti:
a) GDPR – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů
- starosta informoval o novém nařízení EU o ochraně osobních údajů a poté seznámil
občany se základními pravidly GDPR a s tím souvisejícími povinnostmi včetně
zajištění funkce pověřence. Je nutné uzavřít smlouvu o poskytování služeb, která
zajistí obci zpracování GDPR.
Starosta obce seznámil občany se směrnicí GDPR.
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje směrnici GDPR.
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Starosta obce informoval o povinnosti uzavřít smlouvu o poskytování služeb GDPR
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu o poskytování služeb GDPR.
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

b) Starosta obce informoval občany, že paní Lenka MVDr. Čepková koupila dvě parcely
č. 41/4 a 636/2 v obci Vrbice. V letošním roce plánuje zahájit stavbu domu.
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu s paní Čepkovou o právu na stavbu
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

c) Starosta obce informoval občany o veřejné zakázce malého rozsahu – koupě nového
pc a tiskárny do knihovny. Dle směrnice k zadávání veřejných zakázek rozhodl
starosta obce o výběru dodavatele bez nutnosti provádět výběrové řízení. Dodavatel je
firma LEMA výpočetní technika Jičín a cena zakázky bude 21.499,- Kč. Na tuto
zakázku jsme získali dotaci od MK ve výši 15 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí zakázku malého rozsahu – nákup pc a
tiskárny do knihovny

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného
dne 8.6.2018 od 18,00 hod. v Obecním domě

d) Starosta obce oznámil občanům, že 5. a 6. října 2018 se budou konat volby do
zastupitelstva obce Vrbice a stanovil 5 členů pro volební období 2018 – 2022.
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje 5 členů zastupitelstva na volební období
2018 - 2022
Hlasování : PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

6) Diskuze:
p. Vacík – co se bude dělat s domem č.p.45 po romech ? Starosta obce odpověděl, že
majitel pan Novotný má zdravotní problémy a tudíž není schopen v tuto chvíli cokoliv
řešit.
Další dotaz, kdy se bude opravovat silnice z Butovse do Vrbice a z Vrbice do Žeretic,
protože je v katastrofálním stavu ?
Starosta obce reagoval, že to v plánu již je, ale letos se to opravovat zřejmě ještě nebude.
Tudíž příští rok.
Pí Táslarová – co se bude dělat s chodníky, které jsou zarostlé a propadlé ? Občané stále
parkují na chodnících a tím ty chodníky ničí ! Starosta obce řekl, že v plánu je chodníky
postříkat. Občané byli informovaní, že nemají parkovat na chodnících, ale stále toto
nařízení nedodržují.
Další dotaz – kdy se budou sekat příkopy ? Starosta reagoval, že v obci není nikdo, kdo
by mohl příkopy posekat. Návrh – zajistit firmu, která by vše zařídila.
P. Karbulka – kdy bude mít v knihovně nový pc ? Starosta obce odpověděl, že je již
koupen, má ho doma a poté ho dá do knihovny.
P Rychtera – nejde pořádně rozhlas, bude se opravovat ? Starosta obce informoval o
firmě, která zjišťovala stav rozhlasu. Firma zjistila, že je ve špatném stavu. Firma pošle
obci cenovou nabídku na opravu či nový rozhlas, který by byl zavedený i do Stříbrnice.
Pí Haklová – dotaz, proč se balíky pro jubilanty již neberou u ní v krámě v Žereticích ?
Paní místostarostka Petra Šeredová odpověděla, že když chodila ještě do práce, neměla
čas je vyzvedávat a obchod paní Haklové je mimo její trasu. Tudíž balíky začala
zajišťovat sl. Trpkovičová, která též jezdí spíše směr Butoves, tudíž balíky se objednávají
v obchodě v Butovsi. Zastupitelstvo obce Vrbice s tím souhlasilo.
7)

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 18,45 ukončil.

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne
8.6.2018 od 18,15 hod. v Obecním domě

zapsala: Alena Trpkovičová …...................................

