
           Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice 

                                            ze dne 16.12.2011 

 

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 rozpočtu obce na rok 2012 

6) Schválení rozpočtového opatření č.3 

7) Směna pozemků 

8) Plán inventur na rok 2011 

9) Nově vzniklé záležitosti 

10) Diskuse 

11) Usnesení 

12) 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 Luboš. Zápis byl jednomyslně schválen všemi 

přítomnými zastupiteli. 

5) Starosta obce seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2012, všichni 

přítomní zastupitelé jednomyslně schválili schodkový rozpočet obce na rok 2012 s tím, že 

schodek bude uhrazen z přebytku finančních prostředků z předchozích let. 

6) Starosta obce seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č.3, všichni přítomní 

zastupitelé jednomyslně schválili rozpočtové opatření . 

7) Starosta obce seznámil všechny přítomné s navrhovanou směnou pozemků, jedná se o 

pozemek parc.č. 247/3 k.ú. Stříbrnice směnit za pozemky ve vlastnictví AGRO Slatiny a.s. – 

parc.č. 323/2, 323/6, 323/7, 323/8 k.ú. Vrbice n.Cidlinou. 



Dále starosta seznámil všechny přítomné se záměrem darovat Královéhradeckému kraji 

pozemky parc.č. 561/49 a parc.č. 561/51 k.ú. Vrbice n.Cidlinou. Všichni přítomní zastupitelé 

jednomyslně schválili uzavřít smlouvu na směnu pozemků ( AGRO Slatiny a.s. ) a smlouvu na 

darování pozemků s Královéhradeckým krajem. 

8)  Starosta informoval o plánu inventur na rok 2011,kde se mimo jiné jmenují jako členové 

inventarizační komise  – p. ing.Konůpek Ladislav, p. Luboš Splítek, p. Zdeněk Karbulka . Plán 

inventur na rok 2011 byl jednomyslně schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

9) Dále starosta obce zahájil diskuzi : 

- p. Kmínek  - komunikace k rybníku se neopravila celá 

- starosta odpověděl, že je zažádáno o dotaci z POV na rok 2012 , potom by se provedla 

oprava celé komunikace 

- starosta informoval o jednání se zástupci firmy OREDO s r.o. o úpravě jízdního řádu ve 

Stříbrnici a zjištění, že autobusový spoj je vyhovující 

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

přítomnými zastupiteli. 

11) Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval pí ing. Neumanové za pomoc při 

získání dotace na úpravu hráze rybníka a popřál všem přítomným krásné svátky vánoční, vše 

nejlepší do nového roku a veřejné zasedání v 18,40 hod. ukončil. 

 

Zapsala 16.12.2011 

  Jana Němcová 

 

 

 

 

 


