
Zápis č. 1 
z veřejného (ustavujícího) zasedání obecního zastupitelstva  

obce Vrbice  
ze dne 13.11.2010 

 
Účast viz prezenční listina. 
 
Program veřejného zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
2) Složení slibu nově zvolených zastupitelů a předání osvědčení zastupitelům 
3) Schválení programu 
4) Volba návrhové komise 
5) Ověření zápisu z minulého zasedání 
6) Volba volební komise 
7) Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

8) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) Volba předsedy finančního výboru 
c) Volba předsedy kontrolního výboru 
d) Volba členů finančního výboru 
e) Volba členů kontrolního výboru 

9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
10) Jednací řád 
11) Program obnovy vesnice rok 2011  
12) Smlouva s SÚS Královéhradeckého kraje 
13) Smlouva mandátní – p. Makovička 
14) Žádost o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje 
15) Ukončit platnost vyhlášky stávajícího územního plánu k 13.11.2010 
16) Nově vzniklé záležitosti, diskuze 
17) Návrh usnesení 
18) Schválení usnesení 
19) Závěr 

 
1) Veřejné zasedání zahájil v 18,10 hod dosavadní starosta obce p. Zdeněk Karbulka a 

předal slovo nejstaršímu členovi nově zvoleného obecního zastupitelstva p. Lubošovi 
Splítkovi. Ten všechny přítomné přivítal a seznámil je s programem zasedání. 
Program zasedání byl schválen jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli. 

2) Zapisovatelem byla všemi přítomnými zastupiteli zvolena paní G. Neumanová a za 
ověřovatele zápisu byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Ota Lukeš a p. Josef 
Křídlo. 

3) Pan L. Splítek předal všem nově zvoleným členům obecního zastupitelstva osvědčení 
a požádal všechny nově zvolené členy obecního zastupitelstva o složení slibu 
následujícího znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky“. Slib potvrdili členové zastupitelstva svým 
podpisem. 
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4) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. ing. Miloš 
Neuman a p. Miloslav Vízner. 

5) Zápis z minulého zasedání přečetl pan Petr Splítek a byl jednomyslně schválen všemi 
přítomnými zastupiteli. 

6) Pan Luboš Splítek navrhl do volební komise tyto členy: p. Josef Křídlo, p. Ota Lukeš a 
p. Ing. Miloš Neuman (předseda volební komise). Členové volební komise byli 
jednomyslně schváleni všemi přítomnými zastupiteli. 

7) Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili, že obec bude mít jednoho 
místostarostu. 

8) Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili, že volba bude tajná. 
9) Pan Ing. M. Neuman předal členům obecního zastupitelstva hlasovací lístek a požádal 

je, aby uvedli koho volí za starostu obce. Členové obecního zastupitelstva předali 
hlasovací lístky do rukou předsedy volební komise. Předseda volební komise sdělil, 
výsledky hlasování: volba starosty – 4 hlasy pro pana Ing. Ladislava Konůpka, 1 hlas 
pro pana Luboše Splítka. Starostou obce se tedy stal pan Ing. Ladislav Konůpek, který 
funkci přijal. 

10) Pan Ing. M. Neuman předal členům obecního zastupitelstva hlasovací lístek a požádal 
je, aby uvedli koho volí za místostarostu obce. Členové obecního zastupitelstva předali 
hlasovací lístky do rukou předsedy volební komise. Předseda volební komise sdělil, 
výsledky hlasování: volba místostarosty – 4 hlasy pro pana Luboše Splítka, 1 hlas pro 
pana Ladislava Kubáta. Místostarostou obce se tedy stal pan Luboš Splítek, který 
funkci přijal. 

11) Dále zasedání vedl nový starosta obce a navrhl sloučení finančního a kontrolního 
výboru - vzhledem k počtu obyvatel obce není možné oba výbory plně obsadit a i tuto 
možnost zákon nevylučuje. Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili 
sloučení obou výborů ve výbor jeden o počtu tří členů.  

12) Předsedou kontrolního a finančního výboru se stal člen zastupitelstva p. Petr Splítek – 
schválili všichni přítomní zastupitelé. Za členy výboru byli navrženi p. Zdeněk 
Karbulka a pan Alois Hnízdo – všichni přítomní zastupitelé jednomyslně odsouhlasili. 

13) Starosta obce navrhl odměny zastupitelům s platností od 14.11.2010. Starosta 8.000 
Kč, místostarosta 4.500 Kč a ostatní členové zastupitelstva se odměn vzdali. Výše 
měsíčních odměn s datem od 14.11.2010 byla jednomyslně schválena všemi 
přítomnými zastupiteli včetně vzdání se odměn u ostatních členů zastupitelstva.  

14) Všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili jednomyslně, že se i nadále budou řídit 
jednacím řádem, který byl schválen dne 8.2.2003. 

15) Program obnovy venkova na rok 2011 - starosta obce seznámil všechny přítomné 
s připravovanou žádostí POV na rok 2011 – úprava hráze rybníku - všichni přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti o dotaci a podíl spolufinancování. 

16) Smlouva s SÚS Královéhradeckého kraje – k plánované realizaci vodovodu nutno 
uzavřít, aby bylo umožněno položit potrubí do vozovky – všichni přítomní zastupitelé 
jednomyslně schválili uzavření smlouvy. 

17) Smlouva mandátní s p. Makovičkou – jedná se o inženýrskou činnost, jež bude řešit 
administrativní záležitosti týkající se realizace projektu vodovodu – všichni přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili uzavření smlouvy. 

18) Žádost o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje na technickou 
dokumentaci (k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení) - všichni přítomní 
zastupitelé jednomyslně schválili podání žádosti a podpis smlouvy. 

19) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2010 – jedná se o zrušení vyhlášky ze dne 
12.12.1997. Vyhláška č. 1/2010 byla jednomyslně schválena všemi přítomnými 
zastupiteli. 
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20) Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili převedení telefonní čísla 
723948104 (doposud privátní telefon starosty obce) na obec a jeho zveřejnění na 
internetových stránkách, smlouvu zajistí starosta obce. 

21) Všichni přítomní zastupitelé jednomyslně schválili proplácení služebních cest starosty 
a místostarosty (ev. dalších členů zastupitelstva v případě nutnosti) obce na základě 
předloženého cestovního příkazu a vypočteného dle platné vyhlášky. 

22) Dále starosta obce zahájil diskuzi: 
 - p. Kmínek – rozhlas v obci není slyšet, navrhuje buď opravit či prodat 

 - p. Táslar – požaduje veřejné zasedání vyhlásit včas rozhlasem a doporučuje v den 
státního svátku vyvěsit vlajku 

 - p. Křídlo – doporučil novému zastupitelstvu zabývat se zaslanou peticí, navrhuje 
vyřešit do příštího zasedání 

23) P. Ing. Miloš Neuman přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi 
přítomnými zastupiteli.  

24) Starosta obce pan Ing. Ladislav Konůpek poděkoval přítomným za účast a veřejné 
zasedání v 18,55 hod. ukončil. 

 
 
 
zapsala: Ing. Gabriela Neumanová …………………………. 
 
 
 
za ověřovatele zápisu: 
 
 
 
 
………………………….. …………………………. 
Ota Lukeš Josef Křídlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


