
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice  
ze dne 17.9.2010 

 
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) Úpravy rozpočtu 
6) Směna pozemků – schválení 
7) Prodej pozemku 
8) Nově vzniklé záležitosti 
9) Diskuse 
10) Usnesení 
11) Závěr 

 
1) Veřejné zasedání zahájil v 19,10 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. Josef Křídlo a p. Ing. 

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

všemi přítomnými zastupiteli. 
5) Starosta obce seznámil všechny přítomné s úpravami rozpočtu – všichni přítomní 

zastupitelé jednomyslně schválili úpravy rozpočtu  
6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s navrhovanou směnou pozemků, jedná se o 

pozemky č. 247/5 a č. 247/3 v katastrálním území Stříbrnice v Čechách a pozemek č. 
313/3 v katastrálním území Vrbice nad Cidlinou směnit za pozemky ve vlastnictví AGRO 
Slatiny a.s. – pozemky č. 323/2, 6, 7 a 8 v katastrálním území Vrbice nad Cidlinou. 
Vzhledem k tomu, že pozemek č.323/2 ve vlastnictví AGRO Slatiny a.s. je veden jako 
místní komunikace je současně stanovena i jeho vyšší cena, přestože se ve skutečnosti 
jedná o trvalý travní porost. Dále zastupitelé vyjádřili nutnost v případě směny pozemky 
osázet a následně i udržovat. Z výše uvedených důvodů všichni přítomní zastupitelé 
neschválili směnu uvedených pozemků a nechali toto na řešení novému zastupitelstvu, 
které vzejde z podzimních voleb. 

7) Starosta přednesl návrh na prodej pozemku č. 561/39 (výměra 319 m2, ostatní plocha) 
v katastrálním území Vrbice nad Cidlinou za kupní cenu13.540 Kč paní Jitce Táslarové - 
všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili prodej pozemku parc. č. 561/39 
(výměra 319 m2) za kupní cenu 13.540,- Kč paní Jitce Táslarové. 

8) Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za práci v obecním zastupitelstvu 
9) Starosta přednesl návrh na uzavření smlouvy o dílo s fi Lonský na vybudování mostku, 

bylo předloženo několik cenových nabídek z nichž cenová nabídka fi Lonský byla cenově 
nejvýhodnější - všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili uzavření smlouvy o 
dílo na vybudování mostku. 

10) Dále starosta obce zahájil diskuzi: 
 

- p. Křídlo – žádá, aby popelářský vůz nově zajížděl do ulice, kde bydlí a je nutno 
zajistit zimní posyp. Když napadne sníh, nikdo po komunikaci nevyjede. 
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- p. Jiránek – 23 let parkoval před domem s linkovým autobusem a nyní nesmí, proč 
musí popelnici vyvážet až k hlavní silnici 

- p. Splítek – popelářský vůz nezajíždí ani ve Vrbici do slepých ulic, Zde bydlící 
obyvatelé si vyvážejí popelnice k hlavní ulici. Místní komunikace ve Stříbrnici byly 
v letošním roce opraveny a nechcema, aby zbytečně nedocházelo k jejich poškození 

-  p Křídlo – dle sdělení pracovníků TS Jičín jsme jediná obec, kde popelářské vozy 
nezajíždí do slepých ulic 

- starosta – zastupitelé na minulém zasedání schválili, že popelářské vozy z důvodu ev. 
poškození nebudou zajíždět na některé místní komunikace ve Stříbrnici 

 
14) P. Ing. Miloš Neuman přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 

přítomnými zastupiteli. 
15) Starosta obce pan Zdeněk Karbulka poděkoval přítomným zastupitelům za účast a veřejné 

zasedání v 20,35 hod. ukončil. 
 
 
 
zapsala: Ing. Gabriela Neumanová …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 


