
Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice  
ze dne 19.6.2010 

 
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) Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2009, projednání a schválení 

závěrečného účtu obce za rok 2009 
6) Nově vzniklé záležitosti 
7) Diskuse 
8) Usnesení 
9) Závěr 

 
1) Veřejné zasedání zahájil v 19,15 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 seznámil všechny přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2009 a se 

zprávou o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2009 – všichni přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili celoroční hospodaření, závěrečný účet obce za rok 2009 
spolu se zprávou o přezkoumání výsledku hospodaření obce za rok 2009, a to s výhradou 
a přijmuli nápravné opatření – týká se dořešení dotace Czech Point s poskytovatelem, 
termín nápravy do 31.12.2010 a zodpovídá starosta obce. 

6) Starosta obce poděkoval všem, kteří se aktivně zúčastnili na realizaci projektu veřejných 
prostranství ve Stříbrnici 

7) Starosta přednesl návrh na zvýšení částky na dárkové balíčky k jubileu pro občany, 
navrhl částku 600,- Kč - všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili 600,- 
Kč/dárkový balíček 

8) Starosta obce informoval, že dne 29.6.2010 se okolo 8,00 dostaví komise Vesnice roku 
2010, požádal občany o spolupráci při úklidu obce, současně informoval, že v sobotu 
26.6.2010 bude brigáda 

9) Dále starosta obce zahájil diskuzi: 
 

- p. Vízner – problém nových jízdních řádů autobusů, nutno zaslat stížnost 
- p. Čapek – myslí si, že obec je na úrovni a úklid obce je prováděn průběžně, dále se 

ptal, jak postoupila akce „VODA“ 
- pí. Neumanová –na minulém veřejném zasedání byl schválen dodatek ke smlouvě 

s projektovým atelierem REGIO, kteří změnu zapracují do nového ÚP, byla uzavřena 
smlouva s Obcí Slatiny a byla podána žádost na KÚ odbor ŽP o změnu PRVKÚC 
(změnu lze provést pouze 2x ročně, rozhodují zastupitelé kraje) 

-  pí Kobrlová –jak je to s poplatkem z hrobů  
- starosta – poslali jsme žádost na OÚ Žeretice, ale bohužel zatím bez odpovědi 
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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 20,10 hod. ukončil. 

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


