
 

 

Zápis z 3.  veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 
23.10.2015 od 18,00 hod. v Obecním domě 

 
 
Účast viz. prezenční listina. 
 
Program veřejného zasedání: 
 
 
1) Zahájení a schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
2) Jmenování ověřovatelů a zapisovatele 
3) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
4) Smlouva s Vodohospodářskou laboratoří Pardubice na zabezpečení kontroly jakosti  
            pitné vody 
5) Smlouva s firmou EKO-KOM o výpůjčce sběrných nádob na odpad  
6) Nově vzniklé záležitosti 
7)  Diskuse 
8) Usnesení a závěr 
 
 
 

1) Veřejné zasedání zahájil v 18,10 hod. a dále řídil starosta obce  ing. Ladislav Konůpek.            
       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 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 zastupitele p. Luboše Splítka a p. Zdeňka 
 Karbulku 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce seznámil všechny přítomné se směrnicí k zadávání veřejných zakázek 
 malého rozsahu s platností od 24.10.2015. Podrobnější informace viz.  

           www.vrbice-jc.cz. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek : 
 
 Hlasování : PRO 4        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
    
        4) Starosta obce seznámil všechny přítomné se smlouvou s Vodohospodářskou 
             laboratoří Parbice, která bude zajišťovat kontroly jakosti pitné vody.  Termín zahájení 
  je od 1.1.2016 a smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 
 



 

 

         Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu u dílo se společností Vodohospodářské 
         laboře Pardubice : 
          
         Hlasování : PRO 4      PROTI 0                 ZDRŽEL SE 0 
 
         5) Starosta obce seznámil všechny přítomné o uzavření smlouvy se společností  
             EKO-KOM a.s. o výpůjčce 2 sběrných nádob na odpad – papír.  
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM a.s.   
 
   Hlasování : PRO 4        PROTI 0        ZDRŽEL SE  0 
 
         6) Starosta obce informoval přítomné o vytvoření nového pracovního místa na obecním    
  úřadě ve Vrbici. Jedná se o adminitrativní pracovnici sl. Alenu Trpkovičovou. 
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje nové pracovní místo : 
  
            Hlasování : PRO 4         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce dále informoval o novém pracovníkovi v obci. Jedná se o p. Jaroslava 
 Sládka, kerý bude odpracovávat výkon trestu obecně prospěšných prací, který mu 
 nařídil okresní soud v Nymburce. P. Sládek bude pracovat hlavně o víkendech a pod 
 dohledem p. Jana Šeredy. Např. dokončí altánek u rybníka, vyčistí strouhy a jiné.   
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje nového pomocníka : 
 
 PRO 4                                           PROTI 0                           ZDRŽEL SE 0 
 
            7) P. Karbulka informoval, že se musí udělat inventura knih v knihovně. 
 
 P. Splítek zahájil odpočty vody. 
 
 Pí Šeredová – místostarostka navrhuje výlet do Lysé nad Labem na jaře 2016. 
 V případě neobsazení autobusu z Vrbice, nabídneme výlet občanům v Žereticích a 
 jiných okolních vesnic. 
 
 Pí Šeredová – místostarostka dále plánuje na konci listopadu 2015 uspořádat pro děti a 
 rodiče adventní odpoledne – vánoce s dětmi. 
 
              
           8)  P. Karbulka přečetl návrh usnesení. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usneseni: 
  
 Hlasování : PRO 4          PROTI 0                              ZDRŽEL SE 0 
   
            Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval všem přítomným za účast a 
 veřejné zasedání v 19,00 hod. ukončil. 
 
 
 
             zapsala: Alena Trpkovičová 23.10.2015…................................... 


