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ZÁPIS č. 12/2007 
 
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE  
DNE 12. 12. 2007 OD 18:00 HODIN 
 
Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Trnka, Novotný, Zdrha, Hesová, Kubata, Hálová  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 11. 2007. 
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  7. 11. 2007. 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Program:  

1. Dotace od Jihočeského kraje na jednotky SDH  
2. Rozpočtové opatření č. 8/2007   
3. Schválení  Rozpočtu na r. 2008 + Rozpočtový výhled na rok 2009/2010 
4. Schválení Dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb s A.S.A. Č.B.    
5. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2008 
6. Inventarizace majetku + inventarizační komise 
7. Návrh na zvýšení odměn za služby prováděné pro OÚ 
8. Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny 
9. Žádost občanského sdružení Zdravotní klaun 
10. Zakoupení sněhové frézy a radlice 
11. Krajský grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží 
12. Krajský grantový program - Podpora sportu 
13. Umístění retardérů v osadě Kroclov 
14. Usnesení č. 25 ze XXV.shromáždění starostů svazku Blanský les-podhůří 
15. Nabídka na zajištění pohotovosti odchytové služby 
16. Sněhové zábrany na úseku silnice III.třídy Vrábče-ves směr Nová Hospoda 
17. Majetkoprávní vypořádání stavby chodník Vrábče-ves - Nová Hospoda 
18. Podmínky vlastníka pozemku 

    
1. ZO schválilo přijetí dotace od Krajského úradu Jihočeského kraje na činnost SDH ve výši 680,--Kč. 

(Schváleno 9 hlasy) 
 
2. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2007 viz příloha č. 1. (Schváleno 9 hlasy) 
 
3. ZO projednalo a následně schválilo předložený  rozpočet obce Vrábče na rok 2008.  Návrh rozpočtu byl vyvěšen na 

úřední desce OÚ od 6. 11. 2007 do 30. 11. 2007 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno žádných 
připomínek. Rozpočet obce je vyrovnaný a činí 3,633.000,--Kč . ZO zároveň schválilo Rozpočtový výhled na r. 2009 
- 2010. (Schváleno 9 hlasy) 

 
4. ZO projednalo a následně schválilo Dodatek č.8 Smlouvy o poskytování služeb - odvoz a  likvidace odpadů v obci 

Vrábče s firmou A.S.A. České Budějovice s datem účinnosti od 1.1. 2008. ( Schváleno 9 hlasy ) 
 
5. Z důvodu zvýšení nákladů svozové firmy A.S.A o 5% na odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2008, 

zastupitelé projednali a následně schválili návrh na stanovení výše poplatku za odvoz a likvidaci komunálních 
odpadů v obci Vrábče na rok 2008.  
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Poplatek za odvoz domovního odpadu v roce 2008 bude činit:  

       1 x týdně  1.600,--Kč/1 nádoba 110 l + (obec doplácí 409,--Kč na 1 nádobu) 
       1 x za čtrnáct dní 1.200,--Kč/1 nádoba 110 l + (obec doplácí   37,--Kč na 1 nádobu) 
       jednorázový odvoz      75,--Kč/1 nádoba 110 l    (obec nedoplácí) 
       (Schváleno 7 hlasy, proti 1 hlas, zdržel se 1 hlas) 
 
6. ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude provedena u:   

Obec Vrábče 
   Knihovna Vrábče 
   SDH Vrábče 
   SDH Koroseky 

ZO též schválilo na základě návrhu FV složení inventarizačních komisí viz příloha č. 2 zápisu 12/2007. 
(Schváleno 9 hlasy) 

 
7. ZO projednalo a následně schválilo návrh ohledně zvýšení odměn za služby prováděné pro OÚ  od 1. 1. 2008 a to:

   399,--Kč/měsíčně údržba věžních hodin a zvonění 
   399,--Kč/měsíčně vedení kroniky 
   399,--Kč/měsíčně vedení knihovny 
   399,--Kč/měsíčně zpracování zpravodaje 
   399,--Kč/měsíčně lesní hospodář 
    (Schváleno 9 hlasy) 
 
8. ZO projednalo žádost paní Pouzarové o finanční příspěvek  na provoz pojízdné prodejny, která zajíždí jedenkrát 

týdně do částí obce Vrábče-ves, Koroseky a Kroclov. ZO rozhodlo příspěvek poskytnout na základě uzavření 
smlouvy. (Schváleno 9 hlasy) 

 
9. ZO projednalo žádost občanského sdružení Zdravotní klaun o finanční příspěvek na projekt Cirkus Paciento - 

obveselování dlouhodobě nemocných dětí v nemocnicích, a rozhodlo přispět finanční částkou 500,--Kč. (Schváleno 
9 hlasy) 

 
10. ZO projednalo předložený návrh na zakoupení sněhové frézy na odklízení sněhu z  chodníku a rozhodlo, aby byla 

zakoupena sněhová fréza od firmy VARI za cenu 19.990,--Kč. Radlice bude zakoupena od p. Kubaty za cenu 
3.155,--Kč což je poloviční cena.prodejní ceny. (Schváleno 9 hlasy) 

 
11. ZO projednalo předložený návrh na možnost zažádat do Krajského grantového programu pro rok 2008 na program 

Podpora práce s dětmi a mládeží - vytváření zájmové činnosti dětí v hasičském sportu a pověřuje starostu, aby 
zajistil zpracování žádosti na dotaci ve výši 30.000,--Kč - 70% nákladů. (Schváleno 9 hlasy) 

 
12. ZO projednalo předložený návrh na možnost zažádat do Krajského grantového programu pro rok 2008 na program 

Podpora sportu - příspěvek na rekonstrukce venkovních sportovišť - oprava podlah, oprava soc.zařízení a 
vymalování v budově fotbalových kabin na hřišti Vrábče-zastávka a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování 
žádosti na dotaci ve výši 30.000,--Kč - 70% nákladů. (Schváleno 9 hlasy) 

 
13. ZO  bylo seznámeno s Protokolem z jednání ze dne 1.11.2007 ohledně žádosti občanů osady Kroclov s umístěním 

retardérů na komunikaci procházející osadou. Na jednání  zástupci SÚS Jihočeského kraje závod České Budějovice 
a Magistrátu města Č.Budějovice odboru dopravy konstatovali, že komunikace procházející osadou Kroclov je silnicí       
III. třídy a dle Tech. podmínek č.TP 85 nelze na této silnici povolit silniční retardér. Doporučili, aby úsek přes osadu 
byl převeden smlouvou s SÚS do pasportu komunikací Obce Vrábče a tím by byla možnost požádat odbor dopravy 
o zřízení retardérů. Dále bylo ZO seznámeno s dopisem Ing. Nekoly (spolumajitelem nemovitosti čp. 5 v Kroclově), 
který byl adresován Magistrátu města ČB odboru dopravy, že s možným umístěním retardérů zásadně nesouhlasí. 
ZO pověřuje starostu, aby na Katastrálním úřadu zjistil v jakém vlastnictví je komunikace, která tvoří „obchvat”  
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kolem osady Kroclov a na základě těchto podkladů bude postupována dále.(Schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 hlas) 

 
14. ZO bylo seznámeno s Usnesením č.25 ze XXV.shromáždění starostů svazku Blanský les-podhůří a bere toto 

usnesení na vědomí. (Schváleno 9 hlasy) 
 
15. ZO bylo seznámeno s nabídkou a ceníkem firmy ANIMAL RESCUE na zajištění pohotovosti odchytové služby 

včetně výjezdu - odchyt toulavých psů a bere tuto nabídku na vědomí. (Schváleno 9 hlasy) 
 
16. ZO bylo seznámeno se situací, která každoročně nastává v úseku silnice III.třídy Vrábče-ves směr Nová Hospoda a 

to značné zafoukávání silnice sněhem. ZO pověřuje starostu, aby vznesl požadavek na SÚS Jihočeského kraje 
závod České Budějovice ohledně instalování sněhových zábran v tomto úseku silnice.(Schváleno 9 hlasy) 

 
17. ZO bylo seznámeno s GP č. 718-87/2007 ohledně zaměření pozemků pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu 

chodníku Vrábče-ves směr Nová Hospoda a souhlasí, aby pozemky dotčené stavbou byly od vlastníků vykoupeny 
za cenu znaleckého posudku. (Schváleno 9 hlasy) 

 
18. ZO bylo seznámeno s podmínkami  p. Končela viz příloha zápisu č. 3 jako vlastníka pozemků, do kterých má být  

uložen kanalizační sběrač sloužící jako  přivaděč na budoucí ČOV. ZO s podmínkami souhlasí. (Schváleno 9 hlasy) 
 
    
    
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 1. 2008 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 12.12.2007 v  20.15 hod. 
 
 
 
Zapsal:     Ohrazda 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Fessl    pan   Kubata 
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USNESENÍ 
 
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 12/2007 
  
Z A S T U P I T E L S T V O   OBCE 
 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 
 Ing.Lubomíra Fessla, p. Zdeňka Kubatu 
 
2. Schvaluje  

2.1. Příjem dotace od Krajského úřadu JK ve výší 680,-Kč na SDH (9 hlasů pro) 
2.2. Rozpočtové opatření č. 8/2007 viz příloha č.1 (9 hlasů pro) 
2.3. Návrh Rozpočtu pro rok 2008, který je vyrovnaný, příjmy činí 3,633.000,--Kč výdaje činí 3,633.000,--Kč a 

Rozpočtový výhled na rok 2009 - 2010.  (9 hlasů pro) 
2.4. Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb s A.S.A. Č. Budějovice. (9 hlasů pro)     
2.5. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2008. (7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel) 
2.6. Složení inventarizačních komisí (9 hlasů pro) 
2.7. Zvýšení odměn za služby prováděné pro OÚ na částku 399,--Kč měsíčně od 1. 1. 2008  (9 hlasů pro) 
2.8. Smlouvu na příspěvek na provoz pojízdné prodejny (9 hlasů pro)    
2.9. Poskytnutí sponzorského daru ve výši 500,--Kč občanskému sdružení Zdravotní klaun (9 hlasů pro) 
2.10. Zakoupení sněhové frézy a radlice na úklid sněhu z chodníku. (9 hlasů pro) 
2.11. Výkup pozemků pod stavbou chodníku Vrábče Nová Hospoda za cenu znaleckého posudku. (9 hlasů pro) 
2.12. Podmínky vlastníka pozemku p. Končela, ohledně uložení kanal. potrubí do pozemků p. č. 401/67, 392/2, 393, 

35/1 a 401/76 v k.ú Slavče. (9 hlasů pro) 
    
3. Pověřuje starostu 

3.1. Zajistit vypracování žádosti o dotaci ve výši 30.000,--Kč z Grantového programu  Jihočeského kraje - Podpora 
práce s dětmi a mládeží. (9 hlasů pro)  

3.2. Zajistit vypracování žádosti o dotaci ve výši 30.000,--Kč z Grantového programu  Jihočeského kraje - Podpora 
sportu (9 hlasů pro) 

3.3. Zajistit z Katastrálního úřadu podklady ohledně vlastnictví ke komunikaci „obchvatu” kolem osady Kroclov.(8 
hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

3.4. Zaslat na SÚS Jihočeského kraje žádost o instalování sněhových zábran v části úseku silnice III.třídy Vrábče-
ves - Nová Hospoda. (9 hlasů pro) 

 
4. Bere na vědomí 

4.1. Usnesením č. 25 ze XXV.shromáždění starostů svazku Blanský les-podhůří. (9 hlasů pro) 
4.2. Nabídku  firmy ANIMAL RESCUE na zajištění pohotovosti odchytové služby včetně výjezdu - odchyt toulavých 

psů.(9 hlasů pro)  
 

Ve Vrábči dne  12.12.2007 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
   
  Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 
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PŘÍLOHA  Č. 2  
 
K ZÁPISU č. 12/2007 
 
Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce Vrábče 
k 31. 12. 2007: 
 
Ústřední inventarizační komise: 
 
Ohrazda František  předseda 
Hesová Jana   členka 
Fenincová Jarmila  členka 
 
Dílčí inventarizační komise č. 1 - Obec Vrábče: 
 
Ing.Trapl Jan   předseda 
Ohrazda František   člen 
Fenincová Jarmila  členka 
 
Dílčí inventarizační komise č. 2 SDH Vrábče: 
 
Trnka Karel   předseda 
Štepán Václav   člen 
Dolejší Václav   člen 
 
Dílčí inventarizační komise č. 3 SDH Koroseky: 
 
Zdrha Jan   předseda 
Švarc Jan   člen 
Kouba Václav   člen 
 
Dílčí inventarizační komise č. 4 MK Vrábče: 
 
Kubata Zdeněk   předseda 
Kalkušová Marie    členka 
Fenincová Jarmila   členka 
 
Likvidační komise: 
 
Ohrazda František   předseda 
Novotný Miroslav   člen 
Hálová Ludmila   členka 
 


