
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 9.12. 2016 od 18,00 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 vydání územního plánu 
4) Schválení darovací smlouvy pro Knihovnu Václava Čtvrtka Jičín  
5) Schválení pronájmů pozemků 
6) Rozpočtové opatření č.3, č. 4 a č. 5 
7) Rozpočet na rok 2017 
8) Schválení plánu inventarizace, členů komise 
9) Nově vzniklé záležitosti 
10) Diskuze 
11) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,00 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. 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 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 oznámil všem přítomným vydání Územního plánu Vrbice formou opatření     
             obecné povahy č. 1/2016. Do ÚP je možno nahlédnout na obecním úřadě ve  
  Vrbici.  
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice vydává územní plán Vrbice formou opatření obecné 
             povahy 
 
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE        
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4) Starosta obce informoval o darovací smlouvě na poskytnutí dotace Knihovně Jičín ve 

             výši 2.500,- Kč.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje uzavření darovací smlouvy Knihovně Jičín 
 
 Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
      5)   Starosta obce informoval o pronájmů obecních pozemků. Záměr byl zveřejněn dne  
             25.11.2016. Přihlásil se pan Radek Vejvara bydlící v nemovitosti č.p. 40.  
             S panem Vejvarou bude uzavřena nájemní smlouva. Nájem bude 1.500,- Kč ročně.  
   
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemků.  
 
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
      6)  Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatření č. 3 a č. 4. 
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.  
 
            Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatření č. 5. 
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 5.  
 
            Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
       7)  Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017, který je navržen  
             jako schodkový a v paragrafovém členění.  
             Příjmy ve výši 2.170.800,- Kč a výdaje ve výši 4.119.900,- Kč.  
             Výdaje jsou navýšeny o částku 1.949.100,- Kč. Jedná se o jednorázovou splátku   
             dlouhodobého úvěru.  
             Schodek bude pokryt finančními prostřeky z minulých let.  
             Závazné ukazatele rozpočtu jsou paragrafy.  
 
             Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017 
 
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
       8)  Starosta obce informoval o aktualizaci rozpočtového výhledu 2017-2019, který byl  
             schválen dne 18.3.2016.  
             V lednu 2017 bude doplacen dlouhodobý úvěr. Výdaje budou navýšeny o částku     
             1.949.800,- Kč. 
              
             Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu 
 
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
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       9)  Starosta obce informoval o plánu inventur za rok 2016. Osoba odpovědná za provedení 
             inventury ing. Ladislav Konůpek – starosta obce. Osoba odpovědná za zjištění inven. 
             rozdílů Alena Trpkovičová – účetní. Člen komise Zdeněk Karbulka.  
 
             Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje plán inventur.  
 
             Hlasování : PRO 3        PROTI 0                   ZDRŽEL SE 0 
 
 
      10) Nově vzniklé záležitosti 
          - starosta obce informoval o uzavření pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany obce se                               
   společností D.A.S. Rechtsschutz AG do výše 5 mil Kč za roční poplatek 12 550,-Kč. 
            
           Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje uzavření pojistné smlouvy na právní ochranu obce 
              
           Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
         - starosta obce informoval o vydání Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby  
            nočního klidu č. 1/2016.  
            Akce na rok 2016 : Koňské stříkačky, čarodějnice, hasičský ples, karnevalový 
            ples a silvestr.  
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení  
            kratší doby nočního klidu.  
 
             Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
    
     11) DISKUZE 
 
p. Zdeněk Karbulka – se dotazoval, zda se bude obec účastnit v roce 2017 soutěže Vesnice roku. 
Pan starosta odpověděl, že by se obec přihlásila až v roce 2018, kdy bude hotové nové dětské  
hřiště a některé další úpravy obce, abychom se tím mohli pochlubit komisi této soutěže.  
 
Pí Petra Šeredová – v roce 2017 obec plánuje pro své občany zájezd do Parlamentu ČR do Prahy. 
Spojilo by se to s další kulturní akcí například divadlo. Návrh termínu zájezdu je leden a únor 
2017. Cestu a vstupné bude hradit obec.  
 
V lednu 2017 při roznášení lístků na ples by proběhlo i předběžné zjištění účasti na zájezdu 
formou prezenční listiny. Podle počtu přihlášených občanů se objedná autobus či mikrobus.   
 
Termín zájezdu se vyhlásí místním rozhlasem.  
 
Pí Petra Šeredová informovala starostu obce, že má zanesenou a zarostlou strouhu, která je na 
pozemku obce a sousedí vedle pozemku paní Šeredové. Pan starosta řekl, že se tento problém 
bude řešit a do budoucna se budou řešit i ostatní strouhy v obci.  
        12) Pan Zdeněk Karbulka přečetl návrh usnesení  
    
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:   
  
            Hlasování : PRO 3         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0   
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Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na veřejném 
zasedání, popřál všem krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku 2017. 
Veřejné zasedání v 18,45  ukončil.  
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 


