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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 33 // 22 00 11 00  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 24.11. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Kubata, Hálová, Novotný, Zdrha, Vojč, Záviš  

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.10.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.10.2010. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p. Kubata. 

 

Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a 

konstatoval, ţe je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

Program:  

1) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce  

  2) Rozpočtové opatření č.6/2010 

  3) Schválení odměn neuvolněným členům ZO 

  4) Návrh členů výborů a komisí   

5) Návrh zástupců jednotlivých osad 

6)  Schválení přidělené dotace   

   7)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene 

  8)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene 

  9)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene 

  10)  Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcnému břemene 

  11)  Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcnému břemene 

  12)  Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcnému břemene 

13)  Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcnému břemene 

14)  Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcnému břemene 

15)  Jihočeský krajský příspěvkový program podpory v oblasti kultury pro rok 2011 

16)  Ţádost o zahrnutí pozemku do Změny č.3 ÚP  

17)  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010  

18)  Inventarizace majetku + inventarizační komise 

19)  Stanovení ceny stočného na rok 2011 

20)  Stanovení ceny vodného na rok 2011     

21)  Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2011  

22)  Ţádost o pronájem Kulturního centra ve Slavči 

23)  Nabídke sluţeb od fa.GARANTA CZ 

24)  Nabídka na zpracování studie na záměr vybudování MŠ 

25)  Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2011 

  26)  Různé 
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1) ZO projednalo a následně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. (Schváleno 9 hlasy.) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.6/2010. viz. příloha č.1. 

    (Schváleno 9 hlasy.) 

 

3) ZO schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů  ve stejné  

    výši jako mělo dosavadní ZO s platností od 5.11.2010. 

 místostarosta            3.640,--Kč 

 předseda výboru           1.080,--Kč 

 člen ZO   280,--Kč  (Schváleno 9 hlasy.) 

 

 

4) ZO projednalo ukončení činnosti výborů a komisí  ke dni voleb do ZO dne 15.10.2010 a  

    následně schválilo návrh nových členů do výborů a vzalo na vědomí návrh starosty na  

    jmenování nových členů komisí při  OÚ Vrábče s platností od 5.11.2010. 

 

 Finanční výbor:  Záviš Pavel  

     Novotný Miroslav 

 Kontrolní výbor:  Vojč Pavel  

     Zdrha Jan 

 Sociální komise: Hálová Ludmila 

Candrová Miroslava 

    Márová Michaela  

  (Schváleno 9 hlasy.) 

  

 

5) ZO projednalo a následně schválilo předloţený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad 

    a částí obce: (Schváleno 9 hlasy.) 

    Koroseky + Rozinka     Jan Zdrha 

    Vrábče-ves  jiţní část + U Dvořáčků  Zdeněk Kubata 

    Vrábče-ves  severní část    Lubomír Fessl Ing. 

    Kroclov      Ludmila Hálová   

    Nová Hospoda      Pavel Vojč 

    Vrábče-zastávka před tratí      Pavel Záviš 

    Vrábče-zastávka za tratí      Miroslav Novotný 

    Slavče      Jan Trapl Ing. 

  

6)  ZO schválilo přidělení dotace na zajištění voleb do ZO a Senátu od Jihočeského kraje ve výši  

     29.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy.) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího  

     věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení  

     kabelového vedení NN na parcele č.424/2 v k.ú.Vrábče – název stavby „Vrábče Zastávka,  

     Konopová, kabelová přípojka“. (Schváleno 9 hlasy) 
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8)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího  

     věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení  

     kabelového vedení NN na parcele č.1402/8 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Kroclov  

     parc.č.1402/30  – RD p.Brutovský – kabel NN“. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího  

     věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení  

     kabelového vedení NN na parcele č.533/4 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Vrábče zastávka,  

     Toman, Hudec, NN “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

       břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  

       vedení NN na parcele č.65/2, 77/1, 79/2, 1607/1, 1607/3, 1607/4, 1607/8 v k.ú.Slavče  

       – název stavby „ Slavče – posílení NN “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

11)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

       břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  

       vedení NN na parcele č. 3322/2 v k.ú.Vrábče – název stavby „  Kroclov,obec Vrábče –  

       přípojka VO “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

12)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

       břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  

       vedení NN na parcele č. 3366/1 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Vrábče, U Nov hospody,  

       p.Kubata, k155  “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

13)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

       břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  

       vedení NN na parcele č. 3302/36 v k.ú.Vrábče – název stavby „ Koroseky, č.p.2437/10,  

       p.Nevšímal – kabel.přípojka “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

14)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

       břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  

       vedení NN na parcele č.236/10, 267/9, 1616/1 v k.ú.Slavče – název stavby „ Slavče, Matějka –  

       úprava sítě “. (Schváleno 9 hlasy) 

 

15)  ZO projednalo předloţený návrh na moţnost zaţádat do Jihočeského krajského příspěvkového  

       programu podpory v oblasti kultury pro rok 2011  a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování  

       ţádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá Vrábecká slavnost“ 2011. 

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

16)  ZO projednalo a dodatečně  schválilo  ţádost paní  H.Rotschedlové  v zastoupení pana  

       P.Filišteina ohledně  pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče na parcele č.298/14 v k.ú.Slavče –  

       travní porost na bytovou zástavbu a rozšíření přístupové komunikace pro tuto bytovou zástavbu  

       parcela č.1619/1 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 hlasy) 
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17)  ZO bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010 , které  

       provedli pracovníci Krajského úřadu České Budějovice se závěrem ţe nebyly zjištěny chyby     

       a nedostatky. (ZO bere na vědomí) 

 

18)  ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude 

       provedena u:  Obec Vrábče 

   Knihovna Vrábče 

   SDH Vrábče 

   SDH Koroseky 

      ZO téţ schválilo na základě návrhu FV sloţení inventarizačních komisí viz.příloha č.2  

      zápisu 13/2010. (Schváleno 9 hlasy) 

 

19) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2011, předloţený ze strany  

      provozovatele ČEVAK a.s., který předloţil Ing.Anderle, ohledně stanovení výše poplatku za  

      vypouštění odpadních vod, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace  ve výši 13,29 Kč za 1 m3  

      včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 0,38 Kč/m3 = 12,--Kč osoba/rok coţ činí zvýšení ceny  

      o 2,8% . (Schváleno  9 hlasy) 

 

20) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2011, předloţený ze strany  

      provozovatele  ČEVAK a.s., který předloţil Ing.Anderle, ohledně stanovení výše poplatku za  

      vodné, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace  ve výši 20,31 Kč za 1 m3 včetně DPH.  

      Navýšení ceny vodného je 0,05 Kč/m3 coţ činí zvýšení ceny o 0,2%. Pevná sazba za  

      vodoměr zůstává ve stejné výši jako v roce 2010 coţ činí 312,--Kč. (Schváleno  9 hlasy) 

 

21) ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., ţe pro rok 2011    

nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů,  ale vzhledem k tomu,  

      ţe nebudou ze strany firmy dodány plastové pytle na PET láhve zdarma, ale za poplatek, ZO  

      rozhodlo do poplatku za 1 x týdně a 1 x za 14 dní zahrnout náklady na tyto pytle v počtu 10  

      kusů/1 poplatek  za cenu 50,--Kč. Takţe cenu za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2011  

      stanovilo a schválilo ZO v této výši: (Schváleno 9 hlasy) 

Týdenní svoz    1.800,--Kč 

1 x za 14 dní   1.350,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč 

 

 22) ZO projednalo a následně schválilo ţádost slečny Lucie Ardolfové, ohledně pronájmu  

       společenské  místnosti v Kulturním centru ve Slavči na den 31.12.2010 pro účel soukromé  

       oslavy za podmínky, ţe bude uhrazen paušální poplatek ve výši 100,--Kč a prostory budou  

       předány řádně uklizeny. (Schváleno 9 hlasy) 

 

23)  ZO projednalo předloţenou nabídku ze strany firmy GARANTA CZ ohledně zajištění  

       výběrového řízení a zajištění řízení projektu „Chodník u Nové hospody“ za cenu díla  

       54.000,--Kč včetně DPH. ZO s nabídkou souhlasí. (Schváleno 9 hlasy) 
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24)  ZO na základě ţádosti, kterou obdrţelo na Ustavujícím zasedání ZO dne 5.11.2010 od  

       občanů ohledně zřízení MŠ ve Vrábči (ţádost podepsána 106 občany, z toho 30 osob není  

       v obci hlášeno k TP) projednalo předloţenou nabídku ze strany pana Vochozky ohledně  

       zpracování studie na rekonstrukci části objektu bývalých dílen ZD Vrábče pro účely  

       vybudování areálu MŠ za cenu 85.000,--Kč. ZO s předloţenou nabídkou souhlasí. 

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

25) ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2011, který je vyrovnaný a  

      bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k moţnému vyjádření občanů. 

- Příjmy 6,526.000,--Kč 

     - Výdaje  6,526.000,--Kč  (Schváleno 9 hlasy.) 

 

26)  Různé 

 

- Informace o moţné změna hranice k.ú.Slavče v lokalitě Vrábče-zastávka + pojmenování  

  ulic v lokalitě  Vrábče-zastávka a Vrábče-ves – ZO souhlasí s předloţeným návrhem a  

  doporučuje informaci zveřejnit ve zpravodaji Novinkách. 

 - Moţnost zřízení přechodu pro pěší přes potok v lokalitě U Konopů – ZO souhlasí a  

              pověřuje starostu, aby zajistil dodavatele na zhotovení těchto prací. 

 - Prodej dřeva z pokácených stromů podél komunikace k ZD – ZO souhlasí s prodejem  

              tohoto dřeva za částku 6.000,--Kč panu Janu Švarcovi. 

 

 

 

 

Ve Vrábči dne 24.11. 2010 v 22.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl                                          pan Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ   

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .13// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Jednací řád zastupitelstva obce.( 9 hlasů pro) 

2)  Rozpočtové opatření č.6/2010. (9 hlasů pro)  

3) Výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů  ve stejné výši jako mělo  

    dosavadní ZO s platností od 5.11.2010. (9 hlasů pro)   

4) Návrh nových členů do výborů s platností od 5.11.2010. (9 hlasů pro)   

5) Zástupce jednotlivých osad. (9 hlasů pro)  

6) Přidělení dotace na zajištění voleb do ZO a Senátu od Jihočeského kraje ve výši 29.000,--Kč. 

    (9 hlasů pro)   

7) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi obcí Vrábče   

    a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č.424/2 v  

    k.ú.Vrábče – název stavby „Vrábče  Zastávka, Konopová, kabelová přípojka“. (9 hlasů pro)    

 8) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemenu mezi obcí Vrábče  

     a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení  kabelového vedení NN na parcele č.1402/8  

     v k.ú.Vrábče – název stavby „ Kroclov parc.č.1402/30  – RD p.Brutovský – kabel NN“.  

     (9 hlasů pro) 

 9) Smlouvu o budoucí smlově o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče   

     a firmou E.ON Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č.533/4 v  

     k.ú.Vrábče – název stavby „ Vrábče zastávka, Toman, Hudec, NN “. (9 hlasů pro) 

10) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON  

      Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového  vedení NN na parcele č.65/2, 77/1, 79/2,  

     1607/1, 1607/3, 1607/4, 1607/8 v k.ú.Slavče – název stavby „ Slavče – posílení NN “.   

      (9 hlasů pro) 

11)  Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON  

       Distribuce,a.s. spočívající v   uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3322/2 v k.ú.Vrábče  

       – název stavby „  Kroclov,obec Vrábče – přípojka VO “. (9 hlasů pro)  

12) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON  

      Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3366/1 v k.ú.Vrábče –  

      název stavby „ Vrábče, U Nov hospody, p.Kubata, k155  “. (9 hlasů pro)   

13) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON  

      Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č. 3302/36 v k.ú.Vrábče  

      – název stavby „ Koroseky, č.p.2437/10,  p.Nevšímal – kabel.přípojka “.  (9 hlasů pro) 

14) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a firmou E.ON  

      Distribuce,a.s. spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č.236/10, 267/9, 1616/1 v  

      k.ú.Slavče – název stavby „ Slavče, Matějka – úprava sítě “. (9 hlasů pro) 

15) Doplnění změny č.3 ÚP obce Vrábče o parcelu č.298/14 v k.ú.Slavče – travní porost na bytovou  

      zástavbu a rozšíření přístupové komunikace pro tuto bytovou zástavbu parcela č.1619/1 v  

      k.ú.Slavče. (9 hlasů pro) 
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16) Inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče + inventarizační komise. (9 hlasů pro) 

17) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2011 - 13,29 Kč za 1 m3. (9 hlasů pro) 

18) Výši poplatku za vodné pro rok 2011- 20,31 Kč za 1 m3. (9 hlasů pro) 

19) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2011. (9 hlasů pro)  

            Týdenní svoz    1.800,--Kč 

1 x za 14 dní   1.350,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč 

20) Ţádost slečny Lucie Ardolfové, ohledně pronájmu společenské  místnosti v Kulturním centru ve  

      Slavči na den 31.12.2010 za poplatek 100,--Kč. (9 hlasů pro) 

21) Nabídku ze strany firmy GARANTA CZ ohledně zajištění výběrového řízení a zajištění řízení  

      projektu „Chodník u Nové hospody“ za cenu díla 54.000,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

22) Nabídku ze strany pana Vochozky ohledně zpracování studie na rekonstrukci části objektu  

      bývalých dílen ZD Vrábče pro účely vybudování areálu MŠ za cenu 85.000,--Kč. (9 hlasů pro) 

23) Návrh rozpočtu pro rok 2011. (9 hlasů pro) 
  

 

Pověřuje starostu  
1)  Zajistil zpracování ţádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá Vrábecká slavnost“  

     2011 z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2011.   

     (9 hlasů pro) 

       

 

Bere na vědomí 
1) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2010.   

2) Informace z bodu Různé 

 

Ve Vrábči dne 24.11. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
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PŘÍLOHA  č.2 K ZÁPISU č.13/2010 

 

Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce 

Vrábče k 31.12.2010: 

 

Ústřední inventarizační komise: 

 

Ohrazda František  předseda 

Ing.Fessl Lubomír  člen 

Miklíková Jaroslava  členka 

 

Dílčí inventarizační komise č.1 - Obec Vrábče: 

 

Ing.Trapl Jan   předseda 

Ohrazda František   člen 

Miklíková Jaroslava  členka 

 

Dílčí inventarizační komise č.2 SDH Vrábče: 

 

Trnka Karel      předseda 

Štěpán 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 

Miklíková Jaroslava   členka 

 

Likvidační komise: 

 

Ohrazda František   předseda 

Novotný Miroslav  člen 

Hálová Ludmila   členka 

  

 

 

 

 


