
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 26.8.2011 od 18,00 hod. v obecním domě 

 

Účast viz. prezenční listina. 

Program veřejného zasedání : 

1) Zahájení, schválení programu zasedání 

2) Volba zapisovatele 

3) Volba návrhové komise 

4) Ověření zápisu z minulého zasedání 

5) Schválení smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace na zpracování 

projektové dokumentace ke stavbě ,,Vodovod Vrbice“  

6) Rozpočtové opatření č. 2 

7) Nově vzniklé záležitosti 

8) Diskuse 

9) Usnesení a závěr 

 

1) Veřejné zasedání zahájil v 18,15 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. 

3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Křídlo Josef a p. ing. Neuman 

Miloš. 

4) Zápis z minulého zasedání přečetl místostarosta pan Splítek Luboš. Zápis byl jednomyslně schválen 

všemi přítomnými zastupiteli. 

5) Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace na zpracování projektové 

dokumentace ke stavbě ,, Vodovod Vrbice “ ( územní řízení) z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

V současné době obec požádala KÚ o dotaci pro stavební povolení. Všichni přítomní zastupitelé 

jednomyslně odsouhlasili uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem. 

6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č.2, které bylo zveřejněno na 

úřední desce. Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili rozpočtové opatření č.2. 



 

7) Starosta obce předložil smlouvy ke schválení pro potřebu výstavby vodovodu, a to :  smlouvu o 

pronájmu pozemků s Lesy ČR ( parc.č. 584 a část 585 k.ú. Vrbice n.Cidlinou )  a smlouvy 

s Pozemkovým fondem ČR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 

623/12, 623/18, 623/20 k.ú. Milíčeves a pozemek parc.č. 587, k.ú. Vrbice n.Cidlinou. Všichni přítomní 

zastupitelé schválili jednomyslně uzavření smluv. 

8) Starosta obce informoval o získaní ceny Spolku pro obnovu venkova za péči o venkovský ráz obce  

v rámci  soutěže Vesnice roku 2011, s cenou je spojen i finanční dar. Vítězem se stal letos městys 

Nový Hrádek.  

9) Dále starosta zahájil diskuzi : 

- p.Kmínek –dotaz na úpravu kolem rybníka 

- starosta odpověděl, že ořez stromů se plánuje, nájezd rybníka bude vydlážděný a bude tam stavidlo 

- p. Ouzký – dotaz na změny v jízdním řádu ze Stříbrnice do Vysokého Veselí 

- starosta se bude na změny informovat ve firmě OREDO s.r.o. 

   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 v 18,45 

hod. ukončil. 

 

Zapsala :  Jana Němcová 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

 


