
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 25.8.2017 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) Rozpočtové opatření č. 3, č. 4 
4) Nově vzniklé záležitosti 
5) Diskuze 
6) 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. Zápis minulého ZO 
 byl uložen k nahlédnutí, proti zápisu nebyly podány žádné námitky.  
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání : 
 
 Hlasování :  PRO 3                 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 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce navrhnul za ověřovatele zápisu  p. Zdeňka Karbulku a    
            místostarostku pí Petru Šeredovou.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 3                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 3 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 
 
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
 

            Hlasování : PRO 3                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

 
4) Starosta obce informoval občany, že obec plánuje odkoupit pozemky č. 485/10 a 485/5  

            majitelů Heleny a Miloslava Chrtkových. Zatím není dořešené dědictví po úmrtí paní  
            Heleny Chrtkové.  
            Paní místostarostka se domluvila s p. Chrtkem, že mu pomůže OÚ dořešit dědictví.  
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5) P. Vízner - Ve Stříbrnici jsou dva kontejnery na plasty. V létě byly kontejnery přeplněné. 
Pan starosta reagoval, že ve Vrbici je stejný problém s přeplněnými kontejnery.  
Navrhl, že příští rok se nakoupí do Vrbice i Stříbrnice další kontejnery na plasty.  
 
P. Hock – ve Stříbrnici je obecní studna a pan Drahoňovský poblíž vyváží hnůj. Jak je to 
s ochranným pásmem kolem studně ? Pan starosta to zjistí na životním prostředí.  
 
Strouha ve Stříbrnici je nutno posekat. Povodí Labe nebude spolupracovat.  
Návrh, že si to občané vysekají sami a obec to zaplatí.  
Pan Šereda dodal, že u jeho domu č.p. 62 ve Vrbici je taky obecní strouha a sesouvá 
se…nemůžou si udělat plot. Nutno řešit.  
 
Ve Stříbrnici bude sekat nový brigádník p. Lukáš Štrof.  
 
Ve Stříbrnici u p. Hrušky není dořešené světlo.  

 
 

6) Pan Zdeněk Karbulka přečetl návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:  
 
Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  

 
 
Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na veřejném 
zasedání.  
Veřejné zasedání v 19,10  ukončil.  
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 


