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

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.11.2013 OD 18.30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.10.2013. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.10.2013. 

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)  Prodej parcely č. st.168 k.ú.Slavče 

2)  Smlouva o zřízení věcného břemene 

3)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

4)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

5)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

6)  Nájemní smlouva  

7)  Darovací smlouva 

8)  Výsledek hospodaření k 30.9.2013   

9)  Analýza majetkového pojištění obecního majetku  

10)  Stanovení ceny stočného na rok 2014 

11)  Stanovení ceny vodného na rok 2014     

12)  Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2014  

13)  Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2014 

14)  Studie místní komunikace v ulici Zastávka-Pod Tratí 

15)  Žádost o zachování změny ÚPč.3 lokalita “3d” 

16)  Žádost o vyjádření k projektu RD  

17)  Rozpočtové opatření č.9/2013    

18)  Různé 

 

1)  ZO projednalo žádost  firmy  E.ON Distribuce, a.s.  ohledně  koupě  parcely č.st.168 o  

     výměře 4 m2  v k.ú.Slavče lokalita U Bedlánů do jejího vlastnictví. Vzhledem k  

     tomu, že se žádný jiný zájemce o koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO  

     rozhodlo tuto parcelu prodat firmě E.ON Distribuce, a.s. za cenu 2.600,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o věcném břemenu mezi obcí Vrábče a společností   

    E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.267/9,1617/8  

    v kú.Slavče ,  stavba  „Slavče,Kadlecová,č.par.283/3, kabel NN“. (Schváleno 9 hlasy)  

 

3) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o věcném břemenu mezi obcí Vrábče a společností   

    E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.1402/9, 3280/1,  

    3281/1 v kú.Vrábče ,  stavba  „Kroclov, Hynková, č.par. 1310/01, kabelo“. (Schváleno 9 hlasy)  

 

4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu mezi obcí  

    Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele  

    č.3264/1v kú.Vrábče ,  stavba  „Vrábče rozcestí č.p.62 kabel NN“. (Schváleno 9 hlasy)  
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5) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene mezi obcí 

    Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.  

    533/17, 556/14 a 3330 v kú.Vrábče ,  stavba  „Vrábče zastávka – přeložka NN - SŽDC“.  

    (Schváleno 9 hlasy)  

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo návrh Smlouvy o pronájmu mezi obcí Vrábče a firmou  

     STARNET s.r.o.  ohledně  pronájmu části  parcely č.481/13 o výměře 9 m2 ostatní plocha v  

     k.ú.Vrábče lokalita u vodojemu do jejího užívání. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrábče jako dárce a  

    obcí Boršov nad Vltavou jako obdarovaný, ohledně poskytnutí daru - finanční částky 50.000,--Kč  

    jako příspěvek na zakoupení kuchyňského zařízení pro školní jídelnu. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 30.9.2013 

    Stav finančních prostředků k 1.1.2013      511 951,19 Kč 

    Skutečné příjmy k 30.9.2013 (rozpočet 5 425 000,--) 6 449 415,45 Kč    118,88% 

    Skutečné vydání k 30.9.2013 (rozpočet 5 425 000,--) 5 941 292,66 Kč    109,522% 

    Stav finančních prostředků k 30.9.2013      964 250,24 Kč 

    (Schváleno 9 hlasy) 

 

9) ZO projednalo předloženou „Analýzu majetkového pojištění obecního majetku“ od 6 pojišťoven  

    a rozhodlo ponechat pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za cenu dle předložené  

    nabídky.  .(Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2014, 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 2013 . (Schváleno  9 hlasy) 

 

11)  ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2014, 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 2013. Pevná sazba za vodoměr  je stanovena ve výši 277,--Kč bez  

      DPH. Cena zůstává ve výši roku 2013. (Schváleno  9 hlasy) 

 

12)  ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., že pro rok 2014    

nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, takže cena za odvoz a 

likvidaci odpadů pro rok 2014 zůstává ve výši roku 2013.   

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 9 hlasy) 

 

13)  ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2014, který je vyrovnaný a  

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

- Příjmy 5,348.000,--Kč 

     - Výdaje  5,348.000,--Kč  (Schváleno 9 hlasy.) 
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14) ZO bylo seznámeno se studií místní komunikace v ulici Zastávka-Pod Tratí, která byla  

      zpracována na základě podnětu občanů žijících v této ulici, ohledně dopravního řešení. Studie  

      předkládá tři varianty řešení. První varianta řeší celkovou dopravní situaci všech ulic v lokalitě  

      Vrábče-zastávka o celkové investici cca 12 mil.Kč, druhá cca 2,1 mil.Kč a třetí varianta řeší  

      ulici Pod Tratí jako jednosměrnou o nákladech cca 2,3 mil.Kč. Vzhledem k velmi vysokým  

      nákladům ZO rozhodlo,že není z rozpočtu obce reálné tyto investice poskytnout. ZO doporučuje  

      vzhledem k vyhovujícímu technickému stavu stávající komunikace ponechat stávající stav  

      podmíněný ohleduplností řidičů a obyvatel RD při průjezdu touto ulicí a parkování vozidel.  

      (Schváleno 9 hlasy.) 

 

15) ZO projednalo a následně schválilo žádost Ing.M.Horákové ohledně zachování rozsahu využití  

      parcel č.476/1 a 476/3 v k.ú.Vrábče lokalita „3d“ v souladu se schválenou změnou č.3 ÚP obce  

      Vrábče, jako plocha pro bydlení. (Schváleno 9 hlasy.) 

 

16) ZO projednalo žádost Ing.J.Vostrackého o vyjádření k studii novostavby RD v lokalitě Rozinka 

      dle předloženého návrhu. ZO s předloženým návrhem souhlasí za podmínky, že předložený  

      záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Vrábče a před vydáním  

      kolaudačního souhlasu bude provedena výsadba vzrostlé zeleně min o výšce cca 3 m.  

      (Schváleno 9 hlasy.) 

 

17)  ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.9/2013. 

 

18) Různé 

-  ZO vzalo na vědomí informaci o přidělení dotace ve výši 66.000,--Kč pro jednotku SDH Vrábče  

   od MV – generálního ředitelství HZS ČR za nasazení v průběhu povodně v červnu 2013. 

-  ZO vzalo na vědomí informaci o pojistné události v hodnotě 2.000,--Kč na poškozených dveřích  

   v Hospodě Na Zastávce. 

-  ZO vzalo na vědomí informaci ohledně zaslání dotazu na MZe ohledně žádosti o dotaci na ČOV  

   Vrábče-zastávka. 

-  ZO bylo seznámeno s dopisem Odboru soc.věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského  

   kraje ohledně požadavku na spolufinancování protidrogových služeb na území JK. ZO nesouhlasí  

   s poskytnutím příspěvku na tyto služby.  

-  ZO vzalo na vědomí informaci o veřejném projednání Programu rozvoje JK 2014-2020 a  

   posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA), které se koná 15.11.2013 v budově KÚ.   

-  ZO vzalo na vědomí nabídku na možnou realizaci tepelného čerpadla na vytápění budovy  

   obecního domu za cenu 145.600,--Kč bez DPH a doporučilo prozatím tuto realizaci neprovádět. 

-  Starosta podal informaci ohledně neustálého zakládání černých skládek v lokalitě v Kobylce a  

   doporučil na začátek účelové komunikace při vjezdu do této lokality umístit dopravní značku  

   zákaz vjezdu a zákaz zastavení. ZO s tímto návrhem souhlasí. 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu dne  4.12.2013 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 6.11.2013 v 20.00 hod.   zapsal Ohrazda 

 

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

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

ZASTUPITELSTVO  OBCE 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí  ověřovatele zápisu 
Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

Schvaluje 
1) Prodej parcely č.st.168 o výměře 4 m2  v k.ú.Slavče. (9 hlasů pro) 

2) Smlouvu o věcném břemenu spočívající v uložení kabelového vedení  na parcele č.267/9,1617/8  

    v kú.Slavče ,  stavba  „Slavče,Kadlecová,č.par.283/3, kabel NN“. (9 hlasů pro) 

3) Smlouvu o věcném břemenu spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.1402/9,  

    3280/1, 3281/1 v kú.Vrábče ,  stavba  „Kroclov, Hynková, č.par. 1310/01, kabelo“.(9 hlasů pro) 

4) Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu spočívající v uložení kabelového vedení na  

    parcele č.3264/1v kú.Vrábče ,  stavba  „Vrábče rozcestí č.p.62 kabel NN“. (9 hlasů pro) 

5) Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu spočívající v uložení kabelového vedení na  

    parcele č.533/17, 556/14 a 3330 v kú.Vrábče ,  stavba  „Vrábče zastávka – přeložka NN - SŽDC“.   

    (9 hlasů pro) 

6) Smlouvu ohledně  pronájmu části  parcely č.481/13 o výměře 9 m2 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

7) Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrábče jako dárce a obcí Boršov nad Vltavou jako  

    obdarovaný, ohledně poskytnutí daru - finanční částky 50.000,--Kč. (9 hlasů pro) 

8) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 30.9.2013. (9 hlasů pro) 

9)  Ponechat pojištění obecního majetku u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (9 hlasů pro) 

10) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2014 - 12,08 Kč za 1 m3 bez DPH 

    (9 hlasů pro) 

11) Výši poplatku za vodné pro rok 2014 - 18,46 Kč za 1 m3 bez DPH. (9 hlasů pro) 

12) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2014: 

      Týdenní svoz 2.000,--Kč, 1 x za 14 dní 1.400,--Kč, Jednorázový svoz 80,--Kč. (9 hlasů pro) 

13) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2014 (9 hlasů pro) 

14) Zachování rozsahu využití parcel č.476/1 a 476/3 v k.ú.Vrábče lokalita „3d“ v souladu se  

      schválenou změnou č.3 ÚP obce Vrábče, jako plocha pro bydlení. (9 hlasů pro) 

15) Studii novostavby RD v lokalitě Rozinka. (9 hlasů pro) 

Neschvaluje 

1) Realizaci studie komunikace v ulici Zastávka-Pod Tratí. (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Zaslat studií dopravního řešení místní komunikace v ulici Zastávka-Pod Tratí občanům bydlícím  

    v této ulici. (9 hlasů pro) 

Bere na vědomí 
1)  Rozpočtové opatření č.9/2013 

2)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 6.11. 2013 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 


