
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 10.11.2011 od 18,00 hod. v obecním domě 

 

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) Schválení podání žádostí o dotace na rok 2012 

6) Nově vzniklé záležitosti 

7) Diskuse 

8) Usnesení a závěr 

 

1) Veřejné zasedání zahájil v 18,10 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. 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 Jana Němcová. 

3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Karbulka Zdeněk a p. ing. 

Neuman Miloš. 

4) Zápis z minulého zasedání přečetl pan Splítek Petr. Zápis byl jednomyslně schválen všemi 

přítomnými zastupiteli. 

5) Starosta obce seznámil přítomné s žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu ,, Vodovodu Vrbice “  

z Programu rozvoje venkova SZIF Královéhradeckého kraje.  Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně 

schválili podání žádosti o dotaci. 

6) Program obnovy venkova na rok 2012 -starosta obce seznámil všechny přítomné s připravovanou 

žádostí POV na rok 2012 – oprava místní komunikace k rybníku ve Vrbici. Všichni přítomní zastupitelé 

jednomyslně schválili podání žádosti o dotaci a podíl spolufinancování. 

 



7) Starosta obce předložil darovací smlouvu ke schválení – jedná se o finanční dar získaný v soutěži 

Vesnice roku 2011, kde obec Vrbice získala Cenu spolku pro obnovu venkova. Všichni přítomní 

zastupitelé schválili jednomyslně uzavření  darovací smlouvy. 

8) Dále starosta zahájil diskuzi : 

- p. Ouzký – předložil upřesnění svého dotazu k  jízdnímu řádu ze Stříbrnice do Vysokého Veselí 

- starosta  bude jednat s představiteli firmy OREDO s.r.o. o úpravě jízdních řádů autobusů v obcích 

Vrbice a Stříbrnice. 

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

přítomnými zastupiteli. 

Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání v 18,40 

hod. ukončil. 

 

Zapsala :  Jana Němcová 

 

……………………………………………….. 

 

 

 

 


