
 
 
 

           
               

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 
30.12. 2015 od 17,00 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) Schválení darovací smlouvy – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín 
4) Schválení uzavření smlouvy na bioodpad s firmou Marius Pedersen a.s. 
5) Rozpočet na rok 2016 
6) Rozpočtové opatření č. 3 
7) Schválení plánu inventarizace, členů komise 
8) Schválení žádosti o dotaci z MMR na stav. úpravy na dětském hřišti 
9) Schválení dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK 
10) Strategický plán rozvoje obce Vrbice období 2016 - 2020 
11) Nově vzniklé záležitosti 
12) Diskuze 
13) Usnesení a závěr 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 17,00 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.  
  
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání : 
 
 Hlasování :  PRO 5                 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 5                   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 5                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce informoval o darovací smlouvě na poskytnutí dotace Knihovně Jičín ve výši             
            2.500,- Kč .  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje uzavření darovací smlouvy Knihovně Jičín: 
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 Hlasování : PRO 5        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
  
 
       4)  Starosta obce seznámil všechny přítomné se smlouvou na bioodpad s firmou Márius  
            Pedersen a.s.  
  
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje smlouvu na bioodpad s firmou Márius Pedersen. 
  
            Hlasování : PRO 5      PROTI 0                 ZDRŽEL SE 0  
 
        5) Starosta obce seznámil všechny přítomné s rozpočtem na rok 2016 který je přebytkový 
            ve výši příjmů 2.059.950,- Kč a výdaůj ve výši 1.809.950,- Kč. Přebytek rozpočtového 
            hospodaření je urče ke splácení jistiny úvěru. 
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočet na rok 2016 
 
 Hlasování : PRO 5        PROTI 0        ZDRŽEL SE  0 
 
       6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3.   
            
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č.3 
 
            Hlasování : PRO 5         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0 
  
       7) Starosta obce informoval o plánu inventarizace za rok 2015 a navrhuje členy komise 
            předseda - Ing.Ladislav Konůpek, 
            ostatní členové – sl. Alena Trpkovičová, p.Zdeněk Karbulka  
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje plán inventarizace a členy komise 
 
             Hlasování : PRO 5         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0 
  

8) Starosta obce informoval o žádosti o dotaci z MMR na stavební úpravy a výměnu 
  herních herních prvků na dětském hřišti.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje žádost o dotaci z MMR 
  
            Hlasování : PRO 5          PROTI 0          ZDRŽEL SE  

  
   9)  Starosta obce informoval o Dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu  

             Královehradeckého kraje.  
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskyt.dotace 
 
             Hlasování : PRO 5             PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
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   10) Starosta obce seznámil všechny přítomné se Strategickým plánem rozvoje obce Vrbice pro 
         období let 2016 – 2020.  
 
         Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Strategický plán rozvoje obce Vrbice pro období 
         2016 – 2020.   
 
          Hlasování : PRO 5         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
   11)  Starosta obce informoval všechny přítomné o špatném stavu Obecního domu č.p. 25. 
          Budova je dlouhodobě neužívaná a z tohoto důvodu je zde velká vlhkost a plíseň. 
 
          Starosta obce navrhuje koupit odvlhčovače vzduchu a aby se zde začalo pravidelně topit. 
          Navrhuje p. Michala Novotného ze Stříbrnice, který bude topit každý pátek a sobotu. 
            
           Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje p. Novotného k udržování a topení v Obecním domě  
 
           Hlasování : PRO 5         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
         
   12)  DISKUZE    
             
             P. Horák se dotazoval, jak obec zajistí, že do nového kontejneru na bioodopad občané  
             nebudou házet jiný druh odpadu. Starosta obce reagoval, že kontrolovat to samozřejmě   
             nelze a že nám zbývá důvěřovat občanům, že budou vhazovat do kontejneru na bioodpad  
             pouze bioodpad. U tohoto kontejneru bude vyvěšen seznam druhů bioodpadu.  
 
  P. Kmínek vznesl stížnost, že se mu nelíbí, když občané ve Vrbici parkuji na chodnících.   
            Starosta reagoval, že chodníky jsou majetkem obce a samozřejmě auta parkovat na  
            chodnících nemají. Proto navrhuje sepsání obecně závazné vyhlášky, která by tento     
            problém vyřešila.           
             
   13)  P. Zdeněk Karbulka přečetl návrh usnesení.  
    
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:   
 
            Hlasování : PRO 5         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
  
Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem 
hodně zdraví a mnoho úspěchů do roku 2016. Veřejné zasedání v 17,45 ukončil.  
 
 
zapsala: Alena Trpkovičová 30.12.2015    …................................... 
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