
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 26.5.2017 od 18,00 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) Záměr prodloužit pronájem pozemku parc. č. 561/18 
4) Návrh na schválení Závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2016 
5) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
6) Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce dětského hřiště 
7) Rozpočtové opatření č. 1 a 2 
8) Nově vzniklé záležitosti 
9) Diskuze 
10) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,00 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. Zápis minulého ZO 
 byl uložen k nahlédnutí, proti zápisu nebyly podány žádné námitky.  
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání : 
 
 Hlasování :  PRO 3                 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 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce navrhnul za ověřovatele zápisu  p. Zdeňka Karbulku a    
            místostarostku pí Petru Šeredovou.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 3                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3)  Starosta obce informoval o prodloužení nájemní smlouvy s p. Divišem č.p. 44  
 k užívání části obecního pozemku parc. č. 561/18 do roku 2027. 

 
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy: 
 
  Hlasování : PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 

4) Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2016 včetně 
příloh a Opatřením k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání  
hospodaření za rok 2016.  
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Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Závěrečný účet obce Vrbice za rok 2016 včetně 
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 a dalších příloh vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato Opatření k nápravě 
chyb a nedostatků potřebné k nápravě zjištěných chyb dle § 17 odst. 7 písm. b) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  
 

 Hlasování : PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Dále zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje účetní závěrku obce k 31.12.2016 bez výhrad  
            a přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacích řízení na účtu 431 na účet 432 –  
            výsledek hospodaření minulých účetních období.  
 
 Hlasování : PRO 3                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
           
 

5) Starosta obce seznámil přítomné s aktualizací směrnice k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  

    
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek  
 malého rozsahu: 
  
            Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
  

6) Starosta obce informoval přítomné s výsledkem výběrového řízení na dodavatele 
rekonstrukce dětského hřiště ve Vrbici. Vyhrála firma TEWIKO systéms, s.r.o. Liberec  
s nabídkou 473.110,- Kč. Letos nám byla přiznaná také dotace z MMR na rekonstrukci  
dětského hřiště na částku 331.177,- Kč. Vlastní zdroje budou činit  141.933,- Kč.  
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dodavatele firmu TEWIKO na rekonstrukci 
dětského hřiště ve Vrbici.  
 
Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 

7) Starosta obce informoval přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 
 
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatřením č. 2 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 

 
8) Pan starosta pozval přítomné na Hasičských stříkačky dne 24.6.2017.  

 
9) Dotaz – veřejné osvětlení je neustále zapnuté. Po dohodě s. panem Splítkem 

bude veřejné osvětlení do konce léta vypnuté.  
 
Zdeněk Karbulka – na střeše OÚ je upadlý komín vedený z kuchyně. Je potřeba ho  
nasadit zpět. Starosta reagoval, že opravu zajistí.  
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P.Kmínek – strouhy ve Vrbici jsou zarostlé. Když přijde velká voda, vždy se to zacpe.  
                    Starosta reagoval, že požádá p. Zachovala, aby bagrem strouhy vybral.  
 
Dášenka Štěrbová – kdy se budou stříkat chodníky od plevele ? Starosta reagoval, že  
                                 informaci již několikrát řekl panu Splítkovi – ten má zajistit postřik !  
 
 

 
10) Pan Zdeněk Karbulka přečetl návrh usnesení:  

 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:  
 
Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  

 
 
Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na veřejném 
zasedání.  
Veřejné zasedání v 18,45  ukončil.  
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 


