
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice  
ze dne 2.4.2010 

 
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) Připomínky k návrhu územního plánu 
6) Připojení na vodovod ze Slatin 
7) Dodatek č.1 ke smlouvě s Regio (zpracovatel ÚP) 
8) Smlouva o dílo – realizace projektu „Místní komunikace a veřejná prostranství ve 

Stříbrnici“ 
9) KB a.s. přijetí úvěru 
10) Nově vzniklé záležitosti 
11) Usnesení 
12) Závěr 

 
1) Veřejné zasedání zahájil v 18,10 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. 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 všechny přítomné o „Návrhu pokynů pro zpracování návrhu ÚP 

Vrbice“ jež byly zaslány z Mě Ú Jičín, všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili 
„Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Vrbice“. 

6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s možností připojení na vodovod ze Slatin, 
připojení v Obci Milíčeves, návrh na uzavření smlouvy - všichni přítomní zastupitelé 
jednomyslně schválili připojení na vodovod ze Slatin, připojení v obci Milíčeves a 
uzavření smlouvy. 

7) Starosta obce seznámil všechny přítomné s dodatkem č.1 s fi REGIO projektový atelier, 
vzhledem k zásadné změně v návrhu ÚP (řešení zásobování vodou ze Slatin) je nutné toto 
zapracovat do ÚP - všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili uzavření dodatku 
č.1. 

8) Starosta obce seznámil všechny přítomné s výsledky výběrového řízení na realizaci 
projektu „Místní komunikace a veřejná prostranství ve Stříbrnici“. Výběrového řízení se 
zúčastnily tři firmy a nejlevnější nabídku podala firma Silnice Jičín a.s., všichni přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu. 

9) Starosta obce seznámil všechny přítomné s návrhem na přijetí krátkodobého úvěru od 
Komerční banky, pobočka Jičín, kde je veden běžný účet. Finanční prostředky 
potřebujeme na financování projektu „Místní komunikace a veřejná prostranství ve 
Stříbrnici“, jedná se o částku do max. výše 750 tis. Kč zajištěného bankosměnkou a po 
proplacení ze strany SZIF budou neprodleně finance vráceny Komerční bance. Všichni 
přítomní zastupitelé jednomyslně schválili přijetí krátkodobého úvěru od KB, a.s. Jičín do 
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max. výše 750 tis. Kč zajištěného bankosměnkou na financování projektu „Místní 
komunikace a veřejná prostranství ve Stříbrnici“ včetně uzavření smlouvy. 

10) Místostarosta obce informoval o brigádě hasičů na úklidu obce a o sběru železného šrotu 
(termín bude upřesněn). 

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

12) Starosta obce pan Zdeněk Karbulka poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 
v 19,35 hod. ukončil. 

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


