OBECNÍ

ÚŘAD VRÁBČE
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: 387 250 512 | FAX: 387 250 512
E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ

ZÁPIS č.1/2014

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 8.1.2014 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 4.12.2013.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.12.2013.
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) Rozpočtové opatření č.11 a 12/2013
2) Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.
3) Výsledek hospodaření k 31.12.2013
4) Prodej pozemku par.č.3325/5
5) Nabídka na služby pojízdné prodejny
6) Žádost o dotaci z GP Jihočeského kraje „Podpora kultury“
7) Žádost o dotaci z GP Jihočeského kraje “Úcta k předkům“
8) Dohoda o pronájmu pozemku parc.č.500/4 v k.ú.Vrábče
9) Cenová nabídka na projektovou dokumentaci “Chodník - Vrábče-zastávka”
10) Cenová nabídka na rekonstrukci propustku
11) Různé
1) ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.11 a 12/2013 viz.příloha č.1 a č.2 zápisu 1/2014.
(Schváleno 9 hlasy)
2) 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 2013. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2013
Stav finančních prostředků k 1.1.2013

511 951,19 Kč

Skutečné příjmy k 31.12.2013 (rozpočet 5 425 000,--)

8 387 831,76 Kč - 154,62%

Skutečné vydání k 31.12.2013 (rozpočet 5 425 000,--)

7 440 744,80 Kč - 137,16%

Stav finančních prostředků k 31.12.2013

1 459 038,15 Kč

(Schváleno 9 hlasy)
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4) ZO projednalo žádost Ing.Lubomíra Fessla. ohledně koupě parcely č.3325/5 o výměře 16 m2v
k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-ves do jeho vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o
koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tuto parcelu prodat Ing.Fesslovi. za
těchto podmínek:
a) cena za 1 m2 – 50,--Kč
b) veškeré náklady s prodejem spojené ponese žadatel
(Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)
5) ZO projednalo a následně schválilo nabídku paní M.Vaňkové ohledně zajišťování služeb
pojízdné prodejny v osadách Koroseky, Kroclov, Vrábče-ves a Slavče. Na tyto služby není ze
strany paní Vaňkové požadován žádný finanční příspěvek ze strany obce. (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO dodatečně schválilo podanou žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 v
rámci programu „Podpora kultury“ v částce 31.850,--Kč na akci „Malá vrábecká slavnost 2014“
Finanční podíl obce 13.650,--Kč bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 9 hlasy)
7) ZO dodatečně schválilo podanou žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 v
rámci programu „Úcta k předkům“ v částce 21.000,--Kč na akci „Vybudování oplocení kolem
pomníku v obci Vrábče“ Finanční podíl obce 9.000,--Kč bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 9
hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Dohodu o pronájmu pozemku parcela č.500/4 v
k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, uzavřenou mezi Obcí Vrábče a manželi V a M Dolejší za cenu
1.500,--Kč za rok pro účely manipulační plochy pro potřeby obce. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace na zhotovení chodníku Vrábče-zastávka od firmy AP2projekt s.r.o. za cenu 18.500,-Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na rekonstrukci trubního
propustku pod účelovou komunikací v lokalitě Vrábče-ves za Bínů od firmy Jihočeská stavební
spol.s r.o. za cenu 16.081,--Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy)

11) Různé
- ZO bylo seznámeno s informací od společnosti ČEVAK a.s. jako provozovatele vodovodu a
kanalizace ohledně toho, že úhrady materiálu na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky
hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.
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- starosta podal informaci ohledně záměru pořízení 1 kusu skládacího stanu a 5 kusů zahradních
setů v rámci grantového program JK prostřednictvím svazku obcí BLP.
- starosta předložil návrh na vybudování lávky pro pěší přes Černodubský potok v lokalitě
Koroseky z důvodu umožnění docházení místních občanů na autobus do Koroseckého Dvora – ZO
souhlasí s provedením.
- starosta předložil nabídku od firmy JK Interier.CZ s.r.o.na zhotovení 2 kusů zastřešeného sezení k
dětskému hřišti – ZO souhlasí s provedením.
- ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v částce 2000,--Kč na zakoupení cen na
18.ročník Mariášového turnaje, který se uskuteční dne 1.2.2014.
- ZO bere na vědomí informaci ohledně spuštění přeinstalovaných internetových stránek obce a
doporučilo uzavřít Dohodu o pracovní činnosti na spravování těchto stránek s Bc.Lukášem Fesslem
za cenu 399,--Kč měsíčně od 1.2.2014.
Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu dne 5.2.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči.
Ve Vrábči dne 8.1.2014 v 20.00 hod. zapsal Ohrazda
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl

Z.Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 1/ 2 0 1 4
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2013. (9 hlasů pro)
2) Prodej pozemku par.č.3325/5. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)
3) Nabídka na služby pojízdné prodejny. (9 hlasů pro)
4) Žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 v rámci programu „Podpora kultury“
na akci „Malá vrábecká slavnost 2014“ (9 hlasů pro)
5) Žádost o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2014 v rámci programu „Úcta k předkům“
„Vybudvání oplocení kolem pomníku v obci Vrábče“ (9 hlasů pro)
6) Dohodu o pronájmu pozemku parcela č.500/4 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro)
7) Cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na zhotovení chodníku Vrábčezastávka. (9 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku na rekonstrukci trubního propustku. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit dodavatele na lávku pro pěší přes Černodubský potok v lokalitě Koroseky. (9 hlasů pro)
2) Zajistit 2 kusy zastřešeného sezení. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.11 a 12/2013
2) Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
3) Různé
Ve Vrábči dne 8.1. 2014
Ověřovatelé. Ing.Lubomír

Fessl Zdeněk Kubata

Ing. Jan Trapl

František Ohrazda

místostarosta

starosta obce
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