Zápis z veřejného 12. zasedání Zastupitelstva Obce Vrbátky,
které se konalo dne 13. 5. 2021
Ad 1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil v 17:04 hod. starosta obce Ing. Pavel Novotný.
V době zahájení bylo přítomno 14 členů, viz prezenční listina v příloze č. 1.
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatele, ověřovatele zápisu a zastupitele pro počítání hlasů:
Zapisovatel:
Ing. Pavel Novotný
Ověřovatelé zápisu:

Kateřina Kubjátová, Milan Indrák

Počítání hlasů:

Petr Kvapil st., Ludmila Nakládalová

Ad 2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva Obce Vrbátky
Z důvodu úmrtí Martiny Hamplové a uvolnění místa zastupitele za sdružení „Žijeme zde
společně“, nastupuje jako náhradník Hana Kulhajová.
Protože je každý zastupitel je povinen složit Slib člena Zastupitelstva, přečetl starosta tento
slib a vyzval nového zastupitele, Hanu Kulhajovou k jeho složení.
Hana Kulhajová, bytem Vrbátky 225, složila slib pronesením slova „slibuji“, a svým podpisem
na listině prokazující složení slibu člena zastupitelstva – příloha č. 2.
Ad 3. Schválení programu zastupitelstva
Starosta seznámil přítomné s návrhem bodů programu v souladu s pozvánkou.
Navrhovaný program:
1)
Zahájení.
2)
Složení slibu nového člena Zastupitelstva Obce Vrbátky
3)
Schválení programu zastupitelstva
4)
Volba členů orgánů obce
5)
Zpráva kontrolního výboru.
6)
Zpráva finančního výboru
7)
Projednání budování skateparku a sociálního zázemí v lokalitě parku ve Štětovicích“
8)
Zpráva o činnosti obce za předchozí období
9)
Schválení závěrečného účtu Obce Vrbátky za rok 2020
10) Schválení účetní závěrky Obce Vrbátky za rok 2020
11) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Dubany
12) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace spolku Štětovická slipka z.s.
13) Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 591/3 v k.ú. Dubany na Hané
14) Schválení kupní smlouvy části pozemku parcely číslo 386/1 v k.ú. Štětovice
15) Ostatní - Diskuse
16) Závěr.
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Starosta obce vyzval přítomné k návrhu o doplnění programu jednání.
Zlata Ronzová navrhla doplnění programu o bod „Projednání budování skateparku a
sociálního zázemí v lokalitě parku ve Štětovicích“
Starosta navrhl usnesení:
Návrh usnesení č.12-3a:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje návrh na doplnění programu 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Vrbátky o bod „Projednání budování skateparku a sociálního zázemí
v lokalitě parku ve Štětovicích“, a jeho zařazení jako bod programu č.7
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 13 proti 1 zdržel se 0
Další návrhy na doplnění programu nebyly podány.
Starosta navrhl usnesení:
Návrh usnesení č.12-3b:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje doplněný program 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Vrbátky.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Ad 4. Volba členů orgánů obce
Starosta vyzval přítomné, aby podali návrhy na obsazení funkce místostarosty obce.
Starosta navrhl na funkci místostarosty Hanu Kulhajovou.
Hana Kulhajová nominaci přijala.
Další návrhy nebyly podány.
Starosta navrhl usnesení:
Návrh usnesení č. 12-4a:
Zastupitelstvo obce Vrbátky volí do funkce uvolněného místostarosty Hanu Kulhajovou,
bytem Vrbátky 225.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 1
Protože Hana Kulhajová nesmí být současně místostarostu a členem finančního výboru, je
nutné zvolit nového člena finančního výboru.
Starosta vyzval přítomné, aby podali návrhy na obsazení funkce člena finančního výboru.
Kateřina Šňupárková navrhla za člena finančního výboru Ivetu Rohovskou.
Další návrhy nebyly podány.
Starosta navrhl usnesení:
Návrh usnesení č. 12-4b:
Zastupitelstvo obce Vrbátky volí člena Finančního výboru Ivetu Rohovskou, bytem Štětovice
123.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro12 proti 0 zdržel se 2
Ad 5. Zpráva kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru, Petr Kvapil st., přednesl Zprávu Kontrolního výboru
Usnesení č.12-5
Zastupitelstvo Obce Vrbátky bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ze dne 9.5.2021
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Ad 6. Zpráva Finančního výboru
Předseda Finančního výboru, Kateřina Šňupárková, přednesla zprávu Finančního výboru
Usnesení č.12-6a:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 10.5.2021.
Usnesení č.12-6b:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky bere na vědomí rozpočtová opatření schválená Radou obce za
období leden až duben 2021. Jedná se o rozpočtové opatření číslo 1

Ad 7. Projednání budování skateparku a sociálního zázemí v lokalitě parku ve
Štětovicích“
Zlata Mádrová vyjádřila nesouhlas s budováním prvků pro skateboard v parku ve Štětovicích,
s odvoláním na nesouhlas dalších občanů.
Starosta upozornil na riziko, že pokud nyní vyjmeme „skatepark“ z dotačního projektu
„Obnova dětských hřišť a veřejných sportovišť v obci Vrbátky“, můžeme ztratit nárok na celou
dotaci v hodnotě cca 1,8 mil. Kč
Z následné diskuse, do níž se zapojili i přítomní občané vyvstaly návrhy na usnesení:
Návrh usnesení č.12-7a:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje vypracování projektu a úpravu parku ve Štětovicích.
Usnesení nebylo schváleno
Hlasování: pro 1 proti 5 zdržel se 8
Návrh usnesení č.12-7b:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky nesouhlasí s realizací skateparku v lokalitě parku ve
Štětovicích.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 9 proti 1 zdržel se 4
Návrh usnesení č.12-7c:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky pověřuje starostu zajištěním studie na rekonstrukci budovy ve
Štětovicích 36.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 10 proti 1 zdržel se 3

Ad 8. Informace o činnosti orgánů obce od minulého zastupitelstva
Starosta obce informoval o průběhu realizace investičních akcí a dalších aktivitách.
Usnesení č.12-8:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky bere na vědomí zprávu informace o činnosti orgánů obce za
předchozí období.
Ad 9. Schválení závěrečného účtu Obce Vrbátky za rok 2020
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-9:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje Závěrečný účet obce Vrbátky za rok 2020,
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, bez výhrad.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
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Ad 10. Schválení účetní závěrky Obce Vrbátky za rok 2020
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-10:
Zastupitelstvo obce Vrbátky schvaluje Účetní závěrku obce Vrbátky za účetní období roku
2020, sestavenou ke dni 31.12.2020.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Ad 11. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Dubany
Úvodní slovo pronesl starosta. Jedná se o standardní dotaci na podporu místních spolků,
kde finanční částka dotace již byla schválená v rozpočtu obce na rok 2021.
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-11:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 70.000,.Kč spolku
Tělocvičná jednota Sokol Dubany a pověřuje starostu podpisem smlouvy v předloženém
znění.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Ad 12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace spolku Štětovická slipka z.s.
Úvodní slovo pronesl starosta. Stejně jako v předchozím případě se jedná o standardní
dotaci na podporu místních spolků, kde finanční částka dotace již byla schválená v rozpočtu
obce na rok 2021.
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-12: dotace spolku Štětovická slipka z.s.
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 90.000,.Kč spolku
Štětovická slipka a pověřuje starostu podpisem smlouvy v předloženém znění.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 0
Ad 13. Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 591/3 v k.ú. Dubany na
Hané.
Úvodní slovo pronesl starosta. Jedná se o žádost majitelů domu v Dubanech 133 o odprodej
pozemku před jejich domem. V současné době mají tento pozemek v pronájmu.
V následné diskusi proběhly názory na to, zda by obec měla prodávat své pozemky a za
jakou cenu.
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-13:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 591/3 v k.ú. Dubany
dle předloženého schématu a pověřuje starostu vyhlášením záměru prodeje..
Usnesení nebylo schváleno
Hlasování: pro 5 proti 1 zdržel se 8
Ad 14. Schválení kupní smlouvy části pozemku parcely číslo 386/1 v k.ú. Štětovice.
Úvodní slovo pronesl starosta. Jedná se o dokončení záměru prodeje, který jsme si schválili
na zasedání Zastupitelstva ke konci roku 2020. Pozemek byl rozdělen a nyní je třeba schválit
kupní smlouvu.
Místostarostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení č.12-14:
Zastupitelstvo Obce Vrbátky schvaluje kupní smlouvu s panem M. K. bytem Blatec na
odprodej pozemku parc.č. 386/15 v k.ú. Štětovice, za cenu 100,-Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem Kupní smlouvy v předloženém znění.
Usnesení bylo schváleno
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 4
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Ad 15. Ostatní - Diskuse
• Zastupitelé požádali starostu o zaslání předběžné studie nákladů na rekonstrukci
sokolovny.
• Pavel Karásek požádal o informování o výsledku čištění tenisového kurtu za sokolovnou a
způsobu řešení opravy nevhodného povrchu
• Zastupitelé se vyjádřili kladně k plánované směně pozemků kvůli projektu stezky VrbátkyMargelík.
Milan Indrák navrhl úpravu projektu stezky tak, aby neřešila průjezd zemědělské techniky.
Namísto toho řešit zpřístupnění pozemků přes parcelu 577 v k.ú. Dubany na Hané.
• Pavel Karásek navrhl umístit nového objektu pamětní síně kamery, kvůli ochraně majetku.
• Zastupitelé se vyjádřili k náhradě betonových kvádrů v pamětní síni za betonové lavice.
• Kateřina Kubjátová vyjádřila nespokojenost s povrchem cesty kolem FVE v Dubanech,
která byla poškozená při pracích na sanaci podzemních vod.

Starosta Ing. Pavel Novotný poděkoval přítomným za účast na tomto zasedání.
Zasedání pak bylo ukončeno ve 19:31 hod.
Zvukový záznam z celého zasedání Zastupitelstva Obce Vrbátky je k dispozici v kanceláři
obecního úřadu.

ověřovatelé zápisu:

starosta obce:

Kateřina Kubjátová

…………………………

Milan Indrák

…………………………

Ing. Pavel Novotný

…………………………

Zapsala: Ing. Pavel Novotný
Zápis byl vyhotoven dne 14.5.2021
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