
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

               konaného dne 23.11.2012 od 18,00 hod. v obecním domě 

 

Účast viz. prezenční listina. 

Program veřejného zasedání : 

1) Zahájení a jmenování ověřovatelů a zapisovatele 

2) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu 

hasičské stříkačky 

3) Schválení  smluv se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje 

4) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Knihovně Jičín 

5) Zrušení veřejné zakázky akce,, Poskytnutí úvěru obci na financování akce „Vodovod 

Vrbice “ 

6) Rozpočtové opatření č. 3 

7) Různé 

8) Usnesení a závěr 

 

1) Veřejné zasedání zahájil v 18,20 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. Přivítal 

všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. 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 p. Karbulka Zdeněk  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 poskytnutí dotace na program technické 

vybavení pro obce s JPO z rozpočtu Královéhradeckého kraje ( oprava hasič.stříkačky ) . 

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

s Královéhradeckým krajem. 

3 ) Starosta obce informoval o uzavření  smlouvy se Správou a údržbou silnic 

Královéhradeckého kraje o zřízení stavby vodáren.vedení a omezení užívání nemovitosti č. 

106/JC/Se/OUN/12/F a č. 101/JC/Se/OUN/12/F.  Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili 

uzavření smluv se SÚS . 

4) Starosta obce informoval o žádosti Knihovny Jičín o příspěvek od r.2013 . Zastupitelé 

jednomyslně schválili uzavření smlouvy s Knihovnou Jičín. 



5) Starosta obce informoval o zrušení veřejné zakázky akce ,, Poskytnutí úvěru obci Vrbice na 

financování akce  Vodovod Vrbice“, a to z důvodu, že v době podání nabídek zadavatel 

neobdržel žádné nabídky. Zastupitelé jednomyslně schválili zrušení veřejné zakázky akce pro 

poskytnutí úvěru . 

6) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3. Zastupitelé jednomyslně 

schválili rozpočtové opatření č.3. 

7) Různé  

- p.Splítek  informoval o zcizení skla na vývěsce v obci Stříbrnice 

- p.Plachý dotaz ohledně digitalizace obce Vrbice – zástupce Katastrálního úřadu Jičín bude 

dne  5.12.12 od 9-16 hod. na OÚ Vrbice 

8) p. Karbulka Zdeněk přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 

přítomnými zastupiteli. 

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

v 19,15 hod. ukončil. 

 

 

Zapsala :  Jana Němcová 

 

 

 

 


