
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 
dne 20. 12. 2018 od 18.18 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) Složení slibu nového člena zastupitelstva 
4) Pravidla rozpočtového provizoria 
5) Plán inventarizace, inventarizační komise 
6) Rozpočtové opatření č. 9 
7) Nově vzniklé záležitosti 
8) Diskuze 
9) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání zastupitelstva obce v 18.18 hod. zahájil a dále řídil starosta obce Ing. Ladislav 
Konůpek. Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno a 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 4                 PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

2) Starosta obce navrhnul paní Alenu Trpkovičovou pořízením zápisu z tohoto zasedání. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pověřenou osobu k zápisu: 
 
 Hlasování: PRO 4                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce navrhnul za ověřovatele zápisu Karla Horáka a Simonu Zemánkovou, Dis. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu: 
 
 Hlasování: PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce informoval občany o zvolení nového člena zastupitelstva Tomáše  
Kobrleho. Vyzval ho ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce přečetl  
slib stanovený v § 69 odst. 1 zákona o obcích. 
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykovávat svědomitě, v zájmu obce Vrbice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“  

 
 Starosta obce vyzval Tomáše Kobrleho ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem na připraveném archu příloha č. 2. 
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4) Starosta obce seznámil občany se situací po volbách. Obec Vrbice má nyní pouze 4 členy 
obecního zastupitelstva a minimální počet členů zastupitelů musí být 5. Proto se budou  
konat nové volby do zastupitelstva obce Vrbice, a to 16. března 2019.  
Nynější zastupitelstvo obce nemůže schválit do konce roku 2018 rozpočet na rok 2019,  
tudíž musí stanovit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.   
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 
 
Hlasování: PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

5) Starosta obce informoval o plánu inventury za rok 2018. Osoba odpovědná za provedení 
inventury Ing. Ladislav Konůpek – starosta obce. Osoba odpovědná za zjištění 
inventarizačních rozdílů Petra Haklová – místostarostka. Člen komise Luboš Splítek. 
Inventura proběhne druhý týden v lednu 2019.  
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje plán inventury.  
 
Hlasování: PRO 4         PROTI 0      ZDRŽEL SE 0 
 

6) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9  
 

Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 
 

7) Starosta obce informoval občany o ukončení veřejnoprávní smlouvy ve věci  
projednávání přestupků za obec Vrbice, a to ke dni 31. 12. 2018.   
 
Na nové volební období 2018 – 2022 musí být uzavřená veřejnoprávní nová smlouva k 
vykonávání veškeré přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků. Z tohoto 
důvodu  se zastupitelstvo obce a město Jičín dohodlo, že město Jičín bude projednávat za 
obec Vrbice přestupky v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb.o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a vykonávat veškerou 
přenesenou působnost k projednávání přestupků vymezené § 60 ods.2 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními právními předpisy 
svěřenou orgánům obce. 
 
Hlasování: PRO 4         PROTI 0      ZDRŽEL SE 0 

 
 Starosta informoval občany o znovuotevření místní knihovny od 1.1.2019. Knihovníkem  
 bude Tomáš Kobrle.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje nového knihovníka Tomáše Kobrleho.  
 

Hlasování: PRO 4         PROTI 0      ZDRŽEL SE 0  
 

8) DISKUZE: 
 

Petra Haklová zmínila, že na konci listopadu 2018 proběhla akce rozsvícení 
vánočního stromečku v obci. Poděkovala občanům za účast.   

Dále informovala o činnosti zastupitelstva ve věci nedostatku vody ve Stříbrnici.  
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Jedna možnost řešení je, že na pozemku pana Hrušky č. p. 1 je studna, která má dostatek 
vody. Obec by mohla pozemek se studnou odkoupit, studnu vyčistit a byl by to další zdroj 
užitkové vody pro občany Stříbrnice. Další možnost je, že na pozemku paní Vavruškové 
je dle předpokladu ložisko vody. Zde by se, po dohodě s majitelkou, mohl provézt 
kontrolní průzkum zaměřený na množství a kvalitu vody. 
     V dubnu 2019 by bylo dobré znovu obnovit pálení čarodějnic v obci.  
 
Starosta obce zmínil, že po březnových volbách by mělo vzniklé zastupitelstvo schválit 
výběrové řízení na nový rozhlas pro Vrbici i Stříbrnici. V současné době není v 
pravomoci zastupitelstva toto schválit. 

 
 

9) Simona Zemánková, DiS. přečetla návrh usnesení. 
           

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:   
  
            Hlasování: PRO 4         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  
 
 
  
Starosta obce Ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání. 
Popřál všem krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví a dobrou náladu. Veřejné 
zasedání v 18.45 hod. ukončil.  
 
 
 
Zapsala:  …...................................     Schválila:     …................................... 
      Alena Trpkovičová              Haklová Petra 
                      
 
 


