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

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 9.1. 2013 OD 18:30 HODIN  

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.12.2012. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.12.2012. 

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.6/2012 

 2)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

3)  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 

4)  Výsledek hospodaření k 31.12.2012 

5)  Bourací práce na budově Obecního domu 

6)  Pronájem neexkluzivních pozemků v k.ú.Vrábče 

7)  Smlouva o poskytnutí grantu 

8)  Cenová nabídka na výměnu svítidel VO 

9)  Nabídkové řízení na výměnu střešní krytiny na budově Obecního domu 

10) Žádost o odborné posouzení 

11) Různé 

   

1)  ZO  projednalo a následně  schválilo Rozpočtové opatření č.6/2012 viz.příloha č.1 zápisu 

     1/2013. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího  

     věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v obnovení  

     části stávajícího vedení VN linky Rájov na parcele č. 3330 a 533/4 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče  

     linka VN Rájov 6-29“ (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle  

     zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2012 

    Stav finančních prostředků k 1.1.2012   1 658 874,60 Kč 

    Skutečné příjmy k 31.12.2012 (rozpočet 6 653 000,--) 7 990 145,78 Kč  120,10% 

    Skutečné vydání k 31.12.2012 (rozpočet 6 653 000,--) 9 137 069,19 Kč  137,34% 

    Stav finančních prostředků k 31.12.2012      511 951,19 Kč 

    (Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  ZO posoudilo a následně schválilo předložené nabídky na jednotlivé práce na budově    

      Obecního domu Vrábče, které byly dle rozpočtu posouzeny a doporučeny ze strany projektanta  

      pana Vochozky a budou zahájeny v lednu 2013. 
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      - provedení bouracích prací a zazdění stávajících otvorů včetně materiálu –  

        P.Duda   69.550,--Kč 

      - vyzdění příček včetně izolací a zabudování zárubní včetně materiálu –  

        K.Nebáznivý   54.070,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)  

 

6)  ZO  projednalo  žádost firmy Budějovické štěrkopísky spol. s r.o.  ohledně  neexkluzivního  

     pronájmu  parcel č.39/10, 3285/11, 17/12, 17/13, 3285/15, 3285/17 a 3284/1  v k.ú.Vrábče  

     lokalita Vrábče-ves – účelová komunikace do pískovny. Vzhledem  k tomu, že  se  žádný  jiný  

     zájemce o pronájem  těchto  parcel nepřihlásil ve stanovené  lhůtě,  ZO  rozhodlo  tyto  parcely   

     neexkluzivně pronajmout firmě Budějovické štěrkopísky spol.s r.o.  za těchto  podmínek:  

         a) fixní nájemné 10.000,--Kč/ročně se splatností do 15.12. příslušného roku  

         b) na dobu neurčitou. 

    ZO zároveň schválilo předložené Společné prohlášení o náhradě škody mezi obcí Vrábče a  

    firmou Budějovické štěrkopísky spol. s  r.o. týkající se opravy výše jmenované účelové  

    komunikace (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o poskytnutí grantu na pořízení ÚP  

     obce Vrábče ve výši 66.000,--Kč od Jihočeského kraje. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8) ZO posoudilo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy ELSA CB s.r.o. na  

    výměnu a dodání svítidel VO v lokalitě Vrábče-zastávka za cenu 54.325,--Kč bez DPH a dodání  

    a montáž svítidel VO v okolí budovy MŠ za cenu 36.773,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní  

     krytiny, výměna veškerých klempířských prvků a zateplení stropu na budově Obecního domu” –  

     viz Nabídkové řízení na akci “ Výměna střešní krytiny, výměna veškerých klempířských prvků a  

     zateplení stropu na budově MŠ”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.(Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO bylo seznámeno s žádostí paní L.Khoutové ohledně odborného posouzení zamokřených  

     pozemků u RD na západní části Vrábče-ves – ulice Ves-Kroclovská. ZO pověřuje starostu, aby  

     tento požadavek byl řešen ze strany zpracovatele ÚP a byl zapracován do návrhu nového ÚP a  

     zároveň ZO doporučuje nedávat pozemky označené v ÚP V20, V21 a V22 do rezervy, protože  

     tyto pozemky bezprostředně souvisí s výše uvedenou lokalitou. (Schváleno 9 hlasy)         

         

11)  Různé  

 - Starosta podal informaci o uhrazení pohledávky  ze strany paní N.Daňkové 50% podílu  

   neinvestičních nákladů za dítě umístěné v MŠ Boršově, která byla uhrazena dne 10.12.2012,  

   a proto nebyla podána soudní žaloba.  

- Starosta seznámil ZO s peticí občanů osady Kroclov na chování a jednání Ing.M.Andrlové a jejího  

   manžela Ing.J.Nekoly. ZO doporučilo kopii petice zaslat na Policii ČR obvodní oddělení Boršov  

   nad Vltavou a na Magistrát města ČB – stavební úřad. 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  6.2.2013 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

Ve Vrábči dne 9.1.2013 v 20.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 1// 22 00 11 33   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.6/2012. (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na parcele  

     č. 3330 a 533/4 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

3)  Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. (9 hlasů pro) 

4)  Výsledek hospodaření k 31.12.2012. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku na provedení bouracích prací a zazdění stávajících otvorů včetně materiálu na  

     budově Obecního domu za cenu  69.550,--Kč a vyzdění příček včetně izolací a zabudování  

     zárubní včetně materiálu za cenu   54.070,--Kč. (9 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o neexkluzivním pronájmu na pozemky pod účelovou komunikací do pískovny mezi  

     Obcí Vrábče a firmou Budějovické štěrkopísky spol. s r.o. (9 hlasů pro) 

7)  Smlouvu o poskytnutí grantu na pořízení ÚP obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

8)  Cenovou nabídku na výměnu svítidel VO v lokalitě Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro) 

9) Vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní krytiny, výměna veškerých klempířských  

    prvků a zateplení stropu na budově Obecního domu” (9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu   
1)  Postoupit požadavek paní L.Khoutové zpracovateli ÚP obce Vrábče Ing.arch.Štěpánovi.  

     (9 hlasů pro)  

2)  Zaslat petici občanů osady Kroclov na Policii ČR obvodní od..Boršov a na Stavební úřad ČB.  

     (9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 

 

Ve Vrábči dne 9.1. 2013 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 
  

 


