
 
 
 

           
               

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 

10.9.2016 od 17,00 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) Schválení strategického plánu rozvoje obce Vrbice 
4) Rozpočtové opatření č.2 
5) Nově vzniklé záležitosti 
6) Diskuze 
7) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 17,00 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.  
  
            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)  Pan starosta seznámil všechny přítomné se strategickým plánem rozvoje obce Vrbice pro  
            období 2016 – 2020.  
       
  Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje strategický plán rozvoje obce Vrbice 2016 – 2020.   
             
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
 
 
          
 
        



 

 

 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 10.6.2016 od 18,00 hod. v Obecním domě 

 

 

 
4) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2 

 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
 
 Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
      5)  Místostarostka Petra Šeredová navrhla dárkový balíček v hodnotě 600,- Kč pro 
            novorozence  a dárkový balíček pro prvňáčky v hodnotě 600,- Kč. .  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dárkový balíček pro novorozence a pro prvňáčky. 
 
            Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
            Pan starosta informoval o změně pracovní pozice sl. Aleny Trpkovičová 
            z administrativní pracovnice na účetní.  
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje dodatek pracovní smlouvy sl. Aleny Trpkovičové 
 
            Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
 
        6)   DISKUZE 
            
P. Plachý - kdy se bude opravovat dětské hřiště, které je ve špatném stavu.  
Pan starosta odpověděl, že opravy jsou již naplánované. A v době vegetativního klidu proběhne 
brigáda na odstranění štěrkového povrchu na hřišty a následně bude tato plocha zatravněna.  
 
P. Vacík – jak bude reagovat obec na plán p. Novotného majitele nemovitosti č.p. 45, že si zde 
chce vytvořit sběrný dvůr.  
Pan starosta reagoval, že obec v žádném případě nedá souhlas k vytvoření sběrného dvora.   
 
P. starosta informoval občany, že dne 24.8.2016 bylo vyhlášeno dodržování zákazu parkování na 
chodnících v obci Vrbice.  
Paní místostarostka Petra Šeredová dále  informovala občany o možnosti  spolupráce s Policií v 
Jičíně, která může pomoci obci s dodržování zákona o pozemních komunikacích. Pokud k tomu 
přistoupí , bude to nepříjemné pro všechny občany Vrbice v podobě pokut za špatné parkování.  
 
P. starosta informoval občany, že dne 2.9.2016 navštívila obec Vrbice poslankyně Martina 
Berdychová a nabídla nám uskutečnit výlet do poslanecké sněmovny, kde by nám ukázala 
prostory, kde se zdržují poslanci (jídelna, sály...).  Jakmile bude výlet dohodnut, zvěřejníme výlet  
na úřední desce a v rozhlase.  
 
 
        7) P. zastupitel Jan Šereda 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 a veřejné zasedání 
v 18,00  ukončil.  
 
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 
 
 


