
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 7.9.2018 od 18:05 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) Rozpočtové opatření č. 4,5,6  
4) Nově vzniklé záležitosti 
5) Diskuze 
6) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18:05 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 paní Petru Šeredovou 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    
            p. Jana Šeredu 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 3                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4, č. 5 a č. 6.  
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, č. 5, a č. 6. 
 

4) Starosta obce informoval občany o aktuálním stavu rozhlasu v obci Vrbice. Připravují se  
podklady pro výběr zhotovitele rekonstrukce stávajícího rozhlasu a rozšíření o bezdrátovou 
část do obce Stříbrnice. 

 
5) Starosta obce k otázce špatného stavu podzemní vody ve Stříbrnici informoval, že se 
momentálně prověřují možnosti a rozsah průzkumných vrtů za účelem nalezení vodního 
zdroje.  

 
 
 

 



   

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 7.9.2018 od 18:05 hod. v Obecním domě 

6) DISKUZE : 
 
- P. Vitík –  Bude v obci Vrbice nové osvětlení, na které je možno dostat dotaci ? 

                                   Starosta obce odpověděl, že je to moc nákladné a úspora není moc vysoká.     
             Návratnost nákladů je za 15 let. 
 

- Dotaz – Jestli se bude opravovat silnice ze Stříbrnice do Veselské Lhoty ?  
                                Starosta obce odpověděl, že o tom nic neví, ale že se pokusí zjistit  
                                potřebné informace.  
 

- Dotaz – Kolik bude amplionů ve Stříbrnici ?  
              Starosta obce odpověděl, že projekt na modernizace bezdrátového rozhlasu                       
         nemá u sebe, ale určitě bude dostatečné  množství amplionů pro celou obec  
              Stříbrnice.  

 
- Dotaz – Ve Stříbrnici chybí voda v příkopech. Nemohly by se odstranit drény z polí, 

                                aby voda mohla odtékat z polí do příkopů ?  
                                P. Vejvara reagoval, že je to nesmysl, protože na ty drény dostalo družstvo  
                                dotaci a byly zřizovány za účel odvádění vody z polí. Určitě by družstvo nato 
                                nepřistoupilo.  

 
- Dotaz – Kdy se budou ořezávat lípy ?  

        Starosta obce odpověděl, že na podzim se budou ořezávat všechny lípy.  
 
 

7) 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 a veřejné zasedání 
v 18:50 ukončil.  
 
 
 zapsala: Petra Šeredová   …................................... 
 
 


