Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice
konaného dne 25.3.2011 od 19,00 hod. v obecním domě

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) Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 59 (1/2) a parc.č. 638 (1/2) k.ú. Vrbice
n.Cidlinou
6) Pronájem pohostinství č.p. 25
7) Rozpočtové opatření č.1
8) Nově vzniklé záležitosti
9) Usnesení
10) Závěr
1) Veřejné zasedání zahájil v 19,15 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. 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 Jana Němcová.
3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Karbulka Zdeněk a p.
Křídlo Josef.
4) Zápis z minulého zasedání přečetl pan Splítek Luboš. Zápis byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými zastupiteli.
5) Starosta obce seznámil všechny přítomné s žádostí o bezúplatný převod pozemků p.č. 59 a
p.č. 638 v k.ú. Vrbice n. Cidlinou. Jedná se o pozemky v parkové části uprostřed obce, obec
chce o tyto pozemky rozšířit stávající dětské hřiště . Žádost bude zaslána na pracoviště
ÚPZSVM v Jičíně, všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o
bezúplatný převod pozemků.

6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s nabídkou pronájmu pohostinství č.p. 25.
Přihlásil se p. Stárek a p. Marchal. Starosta navrhuje prodloužit smlouvu s p. Marchalem.
Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn. Návrh byl zastupitelstvem jednomyslně
schválen.
7) Starosta obce seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č.1/ 2011, které bylo
zveřejněno na úřední desce , všichni přítomní zastupitelé ho jednomyslně schválili .
8) Starosta obce informoval přítomné, že po provedených testech jízdy vozu Technických
služeb Jičín se ruší jeho vjezd na místní komunikace ke Stříbrnickému potoku. Případné
omezení jízdy těžkotonážních vozidel bude řešeno s odborem dopravy MěÚ Jičín a Policií ČR.
Starosta obce dále informoval , že bude k pomníku nainstalováno solární světlo.
p. Splítek Luboš informoval, že v sobotu 26.3.11 proběhne ořezávání líp , které provedou
hasiči. Dále upozornil, že od dubna bude změna úředních hodin na OÚ , a to od 19.00 – 20.00
hodin.
9) p. Křídlo Josef přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými
zastupiteli.
10) Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval přítomným za účast a veřejné
zasedání ve 20,10 hod. ukončil.

Zapsala : Jana Němcová

………………………………………………..

El. vyvěšeno: 4.4.2011

