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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.11. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.10.2012. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.10.2012. 

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

Starosta obce pan F. 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)  Rozpočtové opatření č.5/2012 

2)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

3)  Žádost MS Vrábče 

4)  Stanovení ceny stočného na rok 2013 

5)  Stanovení ceny vodného na rok 2013     

6)  Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2013  

7)  Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2013 

8)  Prodej části pozemku parcela č.1161 v k.ú.Vrábče 

9)  Žádost o příspěvek z dotačního programu JčK na kulturu 

10) Posouzení zdravotního stavu stromů 

11) Různé 

  

1)  ZO  projednalo a následně  schválilo Rozpočtové opatření č.5/2012 viz.příloha č.1 zápisu 

     12/2012. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  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   kabelového vedení  

     NN na parcele č.654/13 v k.ú.Vrábče - stavba „Vrábče ZTV u TS – 13 RD“ (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost MS Vrábče na poskytnutí finančního  

     příspěvku pro rok 2013 na nákup léčiv a krmiva pro zvěř . S prostředky ve výši 10.000,--Kč  

     bude počítáno v rozpočtu obce na rok 2013. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2013, předložený ze strany  

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

      vypouštění odpadních vod, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši 12,08 Kč za 1 m3  

      bez DPH. Cena zůstává ve výši roku 2012 . (Schváleno  9 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2013, předložený ze strany  

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

      vodné, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace  ve výši 18,46 Kč za 1 m3 bez DPH.  

      Cena zůstává ve výši roku 2012. Pevná sazba za vodoměr  je stanovena ve výši 277,--Kč bez  

      DPH. Cena zůstává ve výši roku 2012. (Schváleno  9 hlasy) 
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6)  ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., že pro rok 2013    

bude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů ve výši cca 3%. Na základě 

této informace  ZO rozhodlo tento poplatek navýšit o 50,--Kč na nádobu za svoz 1 x za 14 dnů a 

o100,--Kč na nádobu za svoz 1 x týdně..   

      Takže cenu za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 stanovilo a schválilo ZO v této výši:   

Týdenní svoz včetně 10 kusů pytlů na PET  2.000,--Kč 

1 x za 14 dní  včetně 10 kusů pytlů na PET  1.400,--Kč 

Jednorázový svoz               80,--Kč 

      (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2013, který je vyrovnaný a  

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

- Příjmy 5,425.000,--Kč 

     - Výdaje  5,425.000,--Kč 

       (Schváleno 9 hlasy.) 

 

8)   ZO  projednalo  žádost firmy Budějovické štěrkopísky spol.s.r.o. ohledně  odkoupení parcely  

      č.1161  o  výměře  12573 m2  v  k.ú.Vrábče   z  majetku  obce  Vrábče  do svého  vlastnictví.  

      Vzhledem  k tomu, že  se  žádný  jiný zájemce o koupi  této  parcely nepřihlásil ve stanovené    

      lhůtě,  ZO  rozhodlo část této  parcely  odprodat firmě Budějovické štěrkopísky spol s r.o.za  

      těchto podmínek:  

         a) GP bude oddělena část parcely vyznačena v mapě pro plánované rozšíření dob.prostoru 

         b) cena pozemku 85,--Kč/m
2
- zaplacena při podpisu smlouvy 

         b) veškeré náklady s prodejem spojené ponese žadatel 

      (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

      programu podpory v oblasti kultury pro rok 2013  a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování  

      žádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá Vrábecká slavnost 2013“. 

      (Schváleno 9 hlasy)  

 

10)  Starosta obce informoval o posouzení vzrostlých stromů u kaple sv.Václava znalcem z oboru  

        dendrologie Ing.Kunce, který doporučuje 4 stromy odstranit a nahradit jinými. ZO s návrhem  

        souhlasí. Pokácení a výsadba bude provedena v březnu 2013.  

        (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)  

 

11)  Různé: 

     -  Obec obdržela v rámci POV- dotace pro mikroregiony – ozvučovací zařízení a dataprojektor. 

     -  ZO podpořilo návrh na zhotovení praporu SDH Koroseky k 75.výročí založení sboru. 

     -  ZO pověřilo pana Záviše o posouzení možnosti opravy komunikace v lokalitě Za Knytlů –  

        podél lesa. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  5.12.2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

Ve Vrábči dne 7.11.2012 v 20.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 12// 22 00 11 22   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1) Rozpočtové opatření č.5/2012. (9 hlasů pro) 

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

    E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů pro) 

3) Žádost MS Vrábče. (9 hlasů pro) 

4) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2013 - 12,08 Kč za 1 m3 bez DPH 

    (9 hlasů pro) 

5) Výši poplatku za vodné pro rok 2013- 18,46 Kč za 1 m3 bez DPH. (9 hlasů pro) 

6) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2013. (8 hlasů pro, 1 hlas proti) 

 Týdenní svoz    2.000,--Kč 

1 x za 14 dní   1.400,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč 

7) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2013 (9 hlasů pro) 

8) Prodej části pozemku parcela č.1161 v k.ú.Vrábče za cenu 85,--Kč/m2. (9 hlasů pro) 

9) Pokácení 4 stromů a výsadbu nových 4 stromů u kaple sv.Václava. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 
  

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

     2013“ z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2013.   

     (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 
1) Různé 

 

Ve Vrábči dne 7.11. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 


