
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice  
ze dne 9.7.2010 

 
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) Stanovení počtu zastupitelů pro volby 
6) Nově vzniklé záležitosti 
7) Diskuse 
8) Usnesení 
9) Závěr 

 
1) Veřejné zasedání zahájil v 19,20 hod starosta obce p. Zdeněk Karbulka. 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 Ing. Gabriela Neumanová. 
3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Miloslav Vízner a p. 

Ing. Miloš Neuman. 
4) Zápis z minulého zasedání přečetl pan Luboš Splítek. Zápis byl jednomyslně schválen 

všemi přítomnými zastupiteli. 
5) Starosta obce informoval – pro nadcházející volby do zastupitelstva obce je nutné 

v souladu se zákonem stanovit počet zastupitelů – navrhl pro nadcházející volby opět pět 
členů zastupitelstva, tento návrh byl schválen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli. 

6) Starosta obce informoval o výsledku soutěže Vesnice roku 2010 – naše obec získala 
diplom za péči o sakrální památky 

7) Starosta přednesl návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o připojení Obce Vrbice na vodovod 
Slatiny – Milíčeves, návrh dodatku byl schválen jednomyslně všemi přítomnými 
zastupiteli 

8) Starosta obce přednesl návrh smlouvy o dílo (2 ks smluv) se společností Multiaqua s.r.o. 
na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a na zpracování dokumentace 
pro stavební povolení na stavbu vodovodu pro Obec Vrbice - návrh smluv byl schválen 
jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli 

9) Starosta obce přednesl žádost společnosti AGRO Slatiny a. s. o vyjádření k modernizaci 
farmy pro ustájení dojnic (změna způsobu ustájení v produkčních stájích ze stlaného na 
bezstelivový systém) – žádost byla schválena jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli 

10) Starosta přednesl cenovou nabídku na výměnu vstupních dveří do objektu č.p. 25, 
zastupitelé doporučili zajistit další cenové nabídky pro možnost srovnání cen 

11) Starosta obce informoval o společném jednání se společností TS Jičín, kde byl diskutován 
požadavek místních obyvatel ve Stříbrnici na to, aby vyvážecí vůz zajížděl do 
postranních uliček, místní komunikace nejsou stavěny pro vjezd těžkých vozů, v letošním 
roce bylo vše opraveno, je nutno zajistit, aby nedošlo k poškození – všichni přítomní 
zastupitelé schválili (3 pro návrh, 1 se zdržel), že komunální odpad bude v části 
Stříbrnice nakládán pouze z hlavní silnice, tudíž majitelé popelnic je budou muset 
přistavit k silnici  

12) P. Ing. Miloš Neuman přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 
přítomnými zastupiteli. 
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15) Starosta obce pan Zdeněk Karbulka poděkoval přítomným zastupitelům za účast a veřejné 
zasedání v 20,50 hod. ukončil. 

 
 
 
zapsala: Ing. Gabriela Neumanová …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 


