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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 44 // 22 00 11 11  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

Omluveni: p. Hálová  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.11.2011. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.11.2011. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata. 

 

Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, 

že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program: 

 1)  Rozpočtové opatření č.6/2011 

2)  Schválení rozpočtu na rok 2012 

3)  Inventarizace majetku + inventarizační komise  

4)  Smlouva o dílo na zpracování ÚP obce Vrábče  

5)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

6)  Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny 

7)  Žádost o příspěvek z dotačního programu JčK na kulturu 

8)  Nabídka na odkup akcií ČS 

9)  Aktualizace vnitřní směrnice – zadávání veřejných zakázek 

10) Revitalizace trati ČB – Volary – zabezpečení železničních přejezdů 

11) Zakoupení pozemků parc.č.749/3 a 749/4 v k.ú.Vrábče 

12) Různé 

  

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.6/2011 viz.příloha č.1 zápisu 

     14/2011. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo předložený rozpočet obce Vrábče pro rok 2012 jako  

     vyrovnaný dle přílohy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 3.11.2011 do  

     18.11.2011 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno žádných připomínek .  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

3)  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 14/2011. (Schváleno 8 hlasy) 
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4)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o dílo od Ing.arch.Václava Štěpána na  

     akci “Zpracování ÚP obce Vrábče” (Schváleno 8 hlasy) 

 

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

     mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky  

     NN na parcele č. 1408/8 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 8 hlasy) 

  

6)  ZO projednalo žádost paní Bartuškové 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 8 hlasy) 

  

7)  ZO projednalo předložený návrh na možnost zažádat do Jihočeského krajského příspěvkového  

      programu podpory v oblasti kultury pro rok 2012  a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování  

      žádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá Vrábecká slavnos 2012“. 

      (Schváleno 8 hlasy)  

 

8)  ZO projednalo předloženou nabídku ze strany firmy FINANCE Zlín, a.s. na odkup akcií ČS  

      z majetku obce Vrábče za cenu 80.000,--Kč. ZO s prodejem akcií nesouhlasí. (Schváleno 8   

      hlasy) 

 

9)  ZO schválilo aktualizaci článku 1 odstavec 1.2.3. ve Vnitřní směrnici pro evidenci veřejných  

     zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vrábče. (Schváleno 8 hlasy) 

 

10) ZO projednalo předložený návrh ze strany SŽDC Stavební správa Plzeň ohledně zabezpečení     

železničních přejezdů na katastrálním území obce Vrábče. ZO s předloženým návrhem souhlasí 

u přejezdů: 

v km 11,745 - zabezpečení PZS 3SBI – světelná signalizace (Kobylka – les) 

v km 11,286 - zabezpečení PZS 3SBI – světelná signalizace (Kobylka – proti hřišti) 

v km 11,050 - zabezpečení PZS 3ZBI – světelná signalizace + závory (U hospody) 

v km   9,653 - zabezpečení PZS 3ZBI – světelná signalizace + závory (Na Hradcích) 

v km   8,564 - zabezpečení PZS 3ZBI – světelná signalizace + závory (U Chaloupků) 

v km   7,869 - zabezpečení PZM 2      -  uzamčená závora (Koroseky v lese) 

     ZO nesouhlasí se zabezpečením železničního přejezdu v km 10,543 kde je  navržené  

     zabezpečení PZM 2 - uzamčená závora (Za Knytlů) a požaduje zabezpečení  PZS 3SBI –  

     světelná signalizace z důvodu, že je zde nutný přístup k rekreační chatě, která je užívána  

     celoročně a k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. (Schváleno 8 hlasy) 

 

11) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh na zakoupení ½ podílů pozemků  

     parc.č.749/3 a 749/4  v k.ú.Vrábče do majetku obce Vrábče za cenu 10,--Kč/m2.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

10)  Různé 

 - ZO bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2011 , které  

   provedli pracovníci Krajského úřadu České Budějovice.   

-  ZO bere na vědomí, že účetní jednotka bude postupovat dle zákona č.420/2004 Sb., § 13 odst.1  

   písm.b) (15ti denní lhůta k zaslání informace na Krajský úřad). 

- ZO souhlasí se stanovením ceny za reklamu v obecním zpravodaji Novinkách 5,--Kč za 1 cm2. 
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- ZO bylo seznámeno s Rozsudkem okresního soudu číslo jednací: 23 C 298/2010 – 213 ve věci  

  žaloby SENÁTOR export-import s.r.o. proti Obci Vrábče a dalším vlastníkům, který byl vynesen  

  ve prospěch obce. 

- ZO bylo seznámeno s výší nákladů na opravu účelové komunikace v Korosekách, včetně úpravy  

  plochy před hasičárnou v Korosekách, které činily 99.936,--Kč včetně DPH. 

- ZO projednalo návrh na směnu parcel: Obec převede parcelu č.52/4 a 3289/2 v k.ú.Vrábče na  

  Ing.L.Fessla a Ing.L.Fessl převede část parcel č.133, 52/2 a 52/5 dle GP na obec Vrábče. 

- ZO bylo seznámeno s informací ohledně havarijního stavu kanalizačního sběrače v úseku areálu  

  bývalého ZD. ZO doporučuje provést opravu, formou nejlevnější nabídky. 

- ZO projednalo smlouvu uzavřenou dne 29.9.2010 s panem Stanislavem Bůžkem na pronájem  

  pozemků pro zemědělskou činnost a rozhodlo tuto smlouvu zrušit z důvodu, že pronajaté pozemky  

  nelze ze strany pana Bůžka obdělávat. ZO pověřuje starostu aby zajistil soupis pozemků, které lze  

  obdělávat a jsou zaneseny do bloků. 

- ZO vzalo na vědomí zprávu jednatele firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. ohledně stanovení  

  termínu opravy komunikace do pískovny na začátek roku 2012. 

- ZO vzalo na vědomí, že dne 30.11.2011 byla na Magistrát města České Budějovice podána žádost  

  o vydání stavebního povolení na MŠ Vrábče. ZO pověřuje starostu, aby zajistil nabídky na  

  provedení stavebních prací dle harmonogramu, který zpracoval projektant MŠ pan Vochozka. 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  4.1. 2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 7.12. 2011 v 21.10 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                           Z.Kubata 
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USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 14// 22 00 11 11   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Rozpočtové optření č.6/2011. (8 hlasů pro) 

2) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2012 jako vyrovnaný. (8 hlasů pro) 

3) Inventarizaci majetku + inventarizační komise. (8 hlasů pro) 

4) Smlouvu o dílo od Ing.arch.V. Štěpána na akci “Zpracování ÚP obce Vrábče”. (8 hlasů pro) 

5) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi obcí Vrábče a společností  

    E.ON Distribuce, a.s. (8 hlasů pro) 

6) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny pro rok 2012. (8 hlasů pro) 

7) Aktualizaci vnitřní směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek  

    malého rozsahu obcí Vrábče. (8 hlasů pro) 

8) Zabezpečení železničních přejezdů na katastrálním území obce Vrábče. (8 hlasů pro) 

9) Zakoupení ½ podílů pozemků parc.č.749/3 a 749/4  v k.ú.Vrábče do majetku obce Vrábče za  

    cenu 10,--Kč/m2. (8 hlasů pro) 

 

 

Neschvaluje 

1) Nabídku ze strany firmy FINANCE Zlín, a.s. na odkup akcií ČS z majetku obce Vrábče za cenu  

    80.000,--Kč. (8 hlasů pro) 

 

 

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

     2012 z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2012.   

     (8 hlasů pro) 
 

  

Bere na vědomí 
1)  Informace v bodě Různé 

 

Ve Vrábči dne 7.12. 2011 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
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PŘÍLOHA  č.2 K ZÁPISU č.14/2011 

 

Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce 

Vrábče k 31.12.2011: 

 

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 

  

  

 
 


