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5. USNESENÍ 
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany 
konaného dne 18. 09. 2018 od 18:00 v knihovně obecního úřadu   

 
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu  

 
Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a pana 

Ondřeje Horáka a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2) Schválení programu 

Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání.  

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3) Projednání Rozpočtového opatření č. 4/20108 

Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4) Projednání žádosti o změnu územního plánu obce Vrbčany. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo žádost o změnu územního plánu 

obce Vrbčany. Jednání o změně územního plánu bylo schváleno od poloviny října 

2018. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 



5) Projednání schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – akce „Výměna dřevěných oken a 

dveří na budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice za plastová okna a dveře. 

Dotace ve výši 369 767 Kč. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje a pověřilo starostku obce Vrbčany podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na výše uvedenou akci. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6) Projednání uzavření Příkazní smlouvy – Poradenská činnost a monitoring 

provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu v době jeho 

udržitelnosti po dobu deseti let a zpracování a odeslání Průběžné provozní 

monitorovací zprávy v systému MS2014+ jednou ročně za předcházející období 

dle podmínek OPŽP. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo uzavření Příkazní smlouvy - 

Poradenská činnost a monitoring provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci 

projektu v době jeho udržitelnosti po dobu deseti let a zpracování a odeslání Průběžné 

provozní monitorovací zprávy v systému MS2014+ jednou ročně za předcházející 

období dle podmínek OPŽP. Dále pověřilo starostku obce Vrbčany k podpisu smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Vyhlášení výběrového řízení na správce čističky odpadních vod – dohoda o 

provedení práce. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo vyhlášení výběrového řízení na 

správce čističky odpadních vod. Pracovní poměr na dohodu o provedení práce, 

předpokládaný rozsah pracovní doby je 6 hod./týden. 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8) Projednání žádosti o příspěvek pro Farnost Pečky na opravu kamenných 

prvků na zvonici kostela v obci Vrbčany. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo žádost o příspěvek na opravu kamenných 

prvků na zvonici kostela v obci Vrbčany.  



Výsledek hlasování: pro 0, proti 0, zdrželi se 4 

Usnesení č. 8 nebylo schváleno. 

 

9) Projednání výsledku kontroly provedeného kontrolním výborem. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany bere na vědomí zápis o výsledku kontroly provedeného 

kontrolním výborem. 

 

10) Projednání výsledku kontroly provedeného finančním výborem. 

Zastupitelstvo obce Vrbčany bere na vědomí zápis o výsledku kontroly provedeného 

finančním výborem. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 19.9.2018 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 19.9.2018 
Sejmuto z úřední desky dne: 7.10.2018    
           
 

 
                          Ing.Mgr. Šárka Jelínková 

 
    Starostka obce Vrbčany   

  

 

 


