
 

 

ZÁPIS č. 10/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3. 11. 
2004 od 18.30 hodin 
 
Přítomni: pp.Ohrazda,Trnka, Fessl, Brutovský, Neubauerová, Kubata, Štifter, Trapl  
 zástupce VaK Ing.Anderle 
Omluveni: p.Korch 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6. 10. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  6. 10. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata. 
 
Program:  

1. Projednání možného provozování kanalizace v obci Vrábče ze strany VaK Jižní Čechy. 
2. Hospodaření obce k 30. 9. 2004. 
3. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu  za rok 2005. 
4. Návrh rozpočtu na rok 2005. 
5. Vykoupení pozemku na komunikaci od manželů Chromých, Slavče 15. 
6. Seznámení s rozkladem proti rozhodnutí - stanovení průzkumného území 
7. Cenová nabídka na projektové práce chodníku Vrábče - Nová Hospoda. 
8. Návrh provozovatelské smlouvy Svazku obcí vodovod Křemže. 

 
1. Na jednání byl přizván Ing.Anderle jako zástupce VaK Jižní Čechy za úcelem projednání možného 

provozování kanalizace v obci Vrábče.Ing.Anderle velmi obsáhle seznámil zastupitelstvo o všech 
podmínkách smlouvy, která by se uzavřela mezi obcí a VaK s ohledem na všechny zákony týkající se tohoto 
smluvního vztahu. Po jeho odchodu zastupitelstvo rozpoutalo bouřlivou diskusi o problematice provozování a 
zejména financování obecní kanalizace. Nakonec ZO schválilo, aby kanalizaci provozoval VaK Jižní Čechy 
po zkušební dobu 1 roku s tím, že výše stočného pro rok 2005 je stanovena na 3,--Kč/m3 vypouštěné vody. 
Schváleno 7 hlasy, proti 1 hlas. 

 
2. Hospodaření obce k 30. 9. 2004 -     příjmy    2,965.805,66 Kč 
     výdaje               - 2,754.949,38 Kč 
     stav financí k tomuto dni činí     637.734,23 Kč 
     Schváleno 8 hlasy. 
 
3. Schválení poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2005. Vlivem celkového nárůstu  nákladů bude 

poplatek za odvoz popelnic stanoven takto: 
 1 x týdně  1.300,--Kč 
 1 x za 14 dní  1.100,--Kč 
 jednorázově       75,--Kč 
       Schváleno 5 hlasy, proti 3 hlasy 
 
4. Návrh rozpočtu na rok 2005 - rozpočet je vyrovnaný.a bude zveřejněn na úrední desce po dobu 15 dní a po 

té bude předán do ZO ke schválení. 
 Příjmy:  2,801.000,--Kč 
 Výdaje  2,801.000,--Kč 
       Schváleno 8 hlasy. 
 
5. Vykoupení pozemku na komunikaci od manželů Chromých Slavče čp. 15 za cenu 15.000,-- Kč, která je nižší  



 

 

 
než cena stanovená znaleckým posudkem. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
6. Seznámení s rozkladem proti rozhodnutí - stanovení průzkumného území. Zastupitelstvo obce  pověřilo 

starostu, aby bylo k tomuto rozkladu zasláno vyjádření na MŽP 
Schváleno 8 hlasy. 

 
7. Cenová nabídka na projektové práce - Chodník Vrábče-ves - Nová Hospoda.od firmy A1 činí 234.989,30Kč 

a předpokládané náklady na stavbu chodníku činí 5,100.000,--Kč. ZO navrhlo postoupit tuto nabídku prací 
k posouzení firmě Budějovické šterkopísky s.r.o.,  která, přislíbila  stavbu chodníku spolufinancovat, ať 
rozhodne, zda nabídku akceptovat, nebo hledat jiné řešení. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
8. ZO vzalo na vědomí návrh provozovatelské smlouvy svazku obcí vodovod Křemže. 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční  dne 3. 12. 2004 od  17.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči, dne 3. 11. 2004 ve 21.30 hod. 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 
 
    .......................   ............................. 
 



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 10/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje 
2.1. Jako provozovatele  kanalizace v obci Vrábče  VaK Jižní Čechy na zkušební dobu 1 rok při ceně 

stočného 3,--Kč/m3 vypuštěné vody. (7 hlasů pro, 1 hlas  proti). 
2.2. Hospodaření obce k 30. 9. 2004 - stav finančních prostředků 637.734,23 Kč (8 hlasů pro). 
2.3. Poplatek za svoz komunálního odpadu v obci Vrábče za rok 2005: 

1 x týdně  1.300,--Kč 
1 x za 14 dní  1.100,--Kč 
jednorázově       75,--Kč 
(5 hlasů pro, 3 hlasy proti). 

2.4. Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2005 ve výši 2,801.000,--Kč jak na straně příjmů tak na straně 
výdajů. (8 hlasů pro). 

2.5. Vykoupení pozemku pro komunikaci od manželů Chromých Slavče čp. 15 za cenu 15.000,--Kč, která je 
nižší než cena určená znaleckým posudkem. (8 hlasů pro). 

2.6. Postoupení k posouzení cenové nabídky na projektové práce na chodník Vrábče-ves - Nová Hospoda 
firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. (8 hlasů pro). 

  
3. Ukládá starostovi 

3.1. Zaslat na MŽP odbor státní správy II České Budějovice vyjádření k rozkladu Rozhodnutí - stanovení 
průzkumného území.(8 hlasů pro). 

 
4. Bere na vědomí 

4.1. Návrh provozovatelské smlouvy Svazku obcí vodovod Křemže 
 
Ve Vrábči, dne  3. 11.2004 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 

............................     ........................ 
 

Karel Trnka      František Ohrazda 
místostarosta      starosta obce 
 

 
............................      ............................ 


