
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 28.6.2012 od 18,00 hod. v obecním domě 

 

Účast viz. prezenční listina. 

Program veřejného zasedání : 

1) Zahájení a jmenování ověřovatelů a zapisovatele 

2) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování PD ke stavbě Vodovod Vrbice 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

3) Schválení smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů 

4) Uzavření smlouvy s městem Jičín v oblasti projednávání přestupků  

5) Uzavření smlouvy s městem Jičín o provedení zápisu do RUIAN 

6) Závěrečný účet obce za rok 2011 

7) Rozpočtové opatření č. 1 

8) Schválení zpracovatele zadávací dokumentace na poskytnutí úvěru na financování 

akce Vodovod Vrbice a uzavření mandátní smlouvy  

9) Schválení uzavření smlouvy o dílo v rámci VZ Vodovod Vrbice 

10) Různé 

11) Usnesení a závěr 

12) Závěr 

1) Veřejné zasedání zahájil v 18,15 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. 

Splítek Petr 

4)  Místostarosta pan Splítek Luboš přečetl usnesení z minulého zasedání.Usnesení bylo 

jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 

5) Starosta obce informoval o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zpracování PD ,, 

Vodovod Vrbice “ . Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace s Královéhradeckým krajem. 

6 ) Starosta obce informoval o uzavření smlouvy se společností EKO-KOM a.s., o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření 

smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. 



7) starosta obce informoval o návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín 

v oblasti projednávání přestupků. Zastupitelé jednomyslně schválili uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s městem Jičín v oblasti projednávání přestupků. 

8) Starosta obce informoval o návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín o 

zabezpečení zápisů do registru územní identifikace adres a nemovitostí podle zák. č. 

111/2009 Sb., o základních registrech. Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření 

veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín o zabezpečení provedení zápisů do RUIAN. 

9)Starosta obce seznámil všechny přítomné,že Závěrečný účet obce za rok 2011 byl řádně 

v plném znění a včetně příloh vyvěšen dne 25.5.2012 na úřední desce v obci a elektronické 

úřední desce. Zastupitelé jednomyslně schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2011,včetně příloh, a to s výhradou.Při přezkoumání hospodaření obce byly 

zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. Přijatá opatření k jejich nápravě budou zaslány 

do 15 dnů na Krajský úřad Královéhr.kraje. 

10) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.1. Zastupitelé jednomyslně 

schválili rozpočtové opatření č.1. 

11) Starosta obce informoval o mandátní smlouvě se společností DABONA s.r.o. ,Rychnov 

n.Kněžnou na akci ,, Poskytnutí úvěru obci Vrbice na financování akce Vodovod Vrbice “.  

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření mandátní smlouvy se společností DABONA 

s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.  

12) Dne 16.4.2012 a 12.6.2012  proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce ,, Vodovod 

Vrbice“.Jediným kritériem byla cenová nabídka. Veřejná zakázka byla zveřejněna 

v informačním systému. Jednalo se o dvoukolovou soutěž, kterou připravila firma Stavební 

poradna, s.r.o.. , České Budějovice. Do řízení se přihlásilo sedm firem, podmínky splnilo šest 

firem. Vyhrála společnost s nejnižší cenovou nabídkou, a to MARHOLD a.s., Pardubice. 

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo se společností MARHOLD, a.s. 

Pardubice. 

13) Různé - starosta informoval o návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice r.2012 a získání 

Ceny za úspěšné vedení knihovny. S touto cenou je spojen finanční dar ve výši 30 tis.Kč. 

Starosta poděkoval p. Karbulkovi, za jeho přispění k získání této ceny. 

14) p.Karbulka Zdeněk přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 

přítomnými zastupiteli. 

Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání 

v 18,30 hod. ukončil. 

Zapsala :  Jana Němcová 


