
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 27.9.2012 od 19,00 hod. v obecním domě 

 

Účast viz. prezenční listina. 

Program veřejného zasedání : 

1) Zahájení a jmenování ověřovatelů a zapisovatele 

2) Schválení smlouvy o dílo na akci ,, Vodovod Vrbice- PD vodovodní přípojky “se 

společností Multiaqua s.r.o. Hradec Králové 

3) Schválení darovací smlouvy „Cena hejtmana Královéhradeckého kraje“ v soutěži 

Vesnice roku 2012 

4) Schválení smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou RTS a.s. Brno  

5) Schválení dodatku č.1 ke  smlouvě o dílo se společností Marhold a.s. Pardubice  

6) Zadávací dokumentace pro poskytnutí úvěru obci na financování akce „Vodovod 

Vrbice “a ustanovení komise pro otevírání obálek 

7) Rozpočtové opatření č. 2 

8) Schválení výběrového řízení na technický dozor akce Vodovod Vrbice 

9) Různé 

10) Usnesení a závěr 

11) Závěr 

1) Veřejné zasedání zahájil v 19,15 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. Přivítal 

všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Dodatečně bylo do programu 

zařazeno schválení výběrového řízení na technický dozor stavby akce Vodovod Vrbice. 

Program zasedání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli. 

 Zapisovatelem byla všemi přítomnými zastupiteli zvolena paní Jana Němcová. 

 Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli ing. Miloš Neuman a p. 

Splítek Luboš 

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

jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli. 

2) Starosta obce informoval o uzavření smlouvy o dílo na akci ,, Vodovod Vrbice – PD 

vodovodní přípojky“se společností Multiaqua s.r.o. Hradec Králové . Zastupitelé jednomyslně 

odsouhlasili uzavření smlouvy o dílo se společností Multiaqua s.r.o. Hradec Králové. 

3 ) Starosta obce informoval o uzavření darovací smlouvy ,, Cena hejtmana 

Královéhradeckého kraje“  v soutěži Vesnice roku 2012. S oceněním je spojen finanční dar ve 

výši 30 000,- Kč.  Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření darovací smlouvy . 



4) Starosta obce informoval o  uzavření smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele 

s firmou RTS a.s. Brno ( zveřejňování akce Vodovod Vrbice v informačním systému).  

Zastupitelé jednomyslně schválili uzavření smlouvy s firmou RTS a.s. Brno. 

5) Starosta obce informoval o dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Marhold a.s. 

Pardubice, týkající se změny termínu zahájení prací od 1.2.2013. Zastupitelé jednomyslně 

schválili uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností Marhold a.s. Pardubice. 

6)Starosta obce seznámil všechny přítomné se Zadávací dokumentací pro poskytnutí úvěru 

obci na financování akce Vodovod Vrbice a ustanovil komisi pro otevírání obálek : 

ing.Konůpek Ladislav, p. Karbulka Zdeněk, ing. Pavlíčková Marcela, mgr. Lžíčařová Veronika, 

p.Němcová Jana. Náhradníci : p. Splítek Petr, p. Splítek Luboš, p. Funda Jan, ing. Klikar 

Tomáš, p. Krumlová Hana. Zastupitelé jednomyslně schválili Zadávací dokumentaci pro 

poskytnutí úvěru a komisi pro otevírání obálek. 

7) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2. Zastupitelé jednomyslně 

schválili rozpočtové opatření č.2. 

8)  Dne 22.9.2012  proběhlo výběrové řízení na technický dozor akce ,, Vodovod Vrbice“.  

Vybrána byla nabídka s nejnižší cenou, a to ing.Makovička Oldřich, Jičín. Zastupitelé 

jednomyslně schválili výběrové řízení a uzavření smlouvy s ing. Makovičkou Oldřichem. 

9) Různé  

- starosta informoval o smlouvě, která bude uzavřena s majiteli nemovitostí, kteří se budou 

připojovat na vodovod 

- ing.Neuman informoval o  dotaci, kterou získala obec Slatiny na vodovod v Miličevsi 

10) ing. Neuman Miloš přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 

přítomnými zastupiteli. 

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

zasedání ve 20,10 hod. ukončil. 

 

 

Zapsala :  Jana Němcová 

 

 

 

 


