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

Z Á P I S č . 11 / 2 0 1 4
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 12.11. 2014 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Vojč, Novotný M, Zdrha, Záviš, Kubata, Novotný Z
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.10.2014.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.10.2014.
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.
1) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
2) Schválení odměn neuvolněným členům ZO
3) Návrh členů výborů a komisí
4) Návrh zástupců jednotlivých osad
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene
6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene
7) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
8) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vrábče
9) Inventarizace majetku + inventarizační komise
10) Žádost o pronájem části pozemku parc. 1616/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Slavče
11) Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015
12) Stanovení ceny vodného na rok 2015
13) Stanovení ceny stočného na rok 2015
14) Žádost do POV pro rok 2015
15) Cenová nabídka na rekonstrukci půdních prostor v budově OÚ na archiv
16) Rozpočtové opatření č.18/2014 a 19/2014
17) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2015
18) Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrábče
19) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. (Schváleno 9 hlasy.)
2) ZO schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů ve stejné
výši jako mělo dosavadní ZO s platností od 1.12.2014.
místostarosta
3.640,--Kč
předseda výboru
1.080,--Kč
člen ZO
280,--Kč
(Schváleno 9 hlasy.)
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3) ZO projednalo ukončení činnosti výborů a komisí ke dni voleb do ZO dne 10.10.2014 a
následně schválilo návrh nových členů do výborů a vzalo na vědomí návrh starosty na
jmenování nových členů komisí při OÚ Vrábče s platností od 7.11.2014.
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Sociální komise:

Záviš Pavel
Novotný Miroslav
Novotný Zdeněk
Zdrha Jan
Hálová Ludmila
Márová Michaela

(Schváleno 9 hlasy.)
4) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad
a částí obce: (Schváleno 9 hlasy.)
Koroseky + Rozinka
Jan Zdrha
Vrábče-ves jižní část + U Dvořáčků
Zdeněk Kubata
Vrábče-ves severní část
Lubomír Fessl Ing.
Kroclov
Zdeněk Novotný
Nová Hospoda
Pavel Vojč
Vrábče-zastávka před tratí
Pavel Záviš
Vrábče-zastávka za tratí
Miroslav Novotný
Slavče
Jan Trapl Ing.
(Schváleno 9 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN
na parcele č.3338/2 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče par 3338/2 - úprava NN“ za jednorázovou
úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelových rozvodů
NN na parcele č.3266/6, 3275/1, 3301/3, 3325/1 a 3325/16 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče 24 úprava NN“ za jednorázovou úhradu 10.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
7) ZO v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/200Sb. Pověřuje starostu obce
k provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2014 – 2018 v následujícím
rozsahu:
Příjmy
– bez omezení
Příjmy dotací – bez omezení
Výdaje
- do 500.000,--Kč (Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu obce Vrábče. (Schváleno 9 hlasy)
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9) ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude
provedena u:
Obec Vrábče
Knihovna Vrábče
SDH Vrábče
SDH Koroseky
ZO též schválilo složení inventarizačních komisí viz.příloha zápisu 11/2014. (Schváleno 9
hlasy)
10) ZO projednalo žádost pana Jana Šefránka bytem Slavče 27 ohledně pronájmu části parcely
č.1616/1 v k.ú.Slavče, která je v majetku obce Vrábče. Oznámení o pronájmu parcely bude
vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a po té ZO na příštím zasedání rozhodne o této
záležitosti. (Schváleno 9 hlasy)
11) ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., že pro rok 2015
nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, takže cena za odvoz a
likvidaci odpadů pro rok 2015 zůstává ve výši roku 2014.
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)
12) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2015, 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 21,23 Kč za 1 m3 včetně DPH.
Cena zůstává ve výši roku 2014. Pevná sazba za vodoměr je stanovena ve výši 277,--Kč bez
DPH. Cena zůstává ve výši roku 2014. (Schváleno 9 hlasy)
13) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2015, 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 14,59 Kč za 1 m3
včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 0,61 Kč/m3 = 24,50 Kč osoba/rok. Toto zvýšení ceny
je odvozeno od schváleného Plánu obnov kanalizačních zařízení, kde je nutné vytvářet fond na
opravu těchto zařízení. (Schváleno 9 hlasy)
14) ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2015.V rámci programu POV dotační titul č.1
na akci “Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka - budova obchodu + restaurace”
v částce cca 400.000,--Kč - dotace 200.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu
obce. (Schváleno 9 hlasy)
15) ZO posoudilo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na úpravu půdních prostor
pro archiv a úpravu skladových prostor v budově OÚ Vrábče od pana P.Dudy a pana
K.Nebáznivého za cenu 74 500,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
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16) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.18/2014 a 19/2014, viz přílohy zápisu č.11/2014.
17) ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2015, který je vyrovnaný a
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému vyjádření občanů.
- Příjmy
12,090.000,--Kč
- Výdaje
12,090.000,--Kč
(Schváleno 9 hlasy)
18) ZO projednalo a následně schválilo plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v
k.ú. Vrábče. (9 hlasů pro)
19) Různé
Starosta podal následující informace:
- Stav finančních prostředků obce k 31.10.2014
Účet GE
2,011.558,88 Kč
Účet ČNB
584.616,40 Kč
Účet soc.fond
63.545,26 Kč
Pokladna
26.972,-- Kč
- Nabídka firmy A.S.A ohledně bezplatného dodání 2 kusů kontejnerů na kovové obaly. ZO
souhlasí s umístěním do Vrábče-ves a Vrábče-zastávka
- Návrh na pokácení uschlého stromu (lípy) na návsi ve Vrábči před domem čp.20 a na
stejném místě vysazení nového stromu (lípy). ZO s návrhem souhlasí.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.12.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 12.11. 2014 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Fessl

pan Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.11/ 2 0 1 4
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Jednací řád zastupitelstva obce.( 9 hlasů pro)
2) Výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů ve stejné výši jako mělo
dosavadní ZO s platností od 1.12.2014. (9 hlasů pro)
3) Návrh nových členů do výborů s platností od 7.11.2014. (9 hlasů pro)
4) Zástupce jednotlivých osad. (9 hlasů pro)
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON
Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.3338/2 v k.ú.Vrábče
stavba „Vrábče par 3338/2 - úprava NN“ za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno
9 hlasy)
6) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON
Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelových rozvodů NN na parcele č.3266/6, 3275/1,
3301/3, 3325/1 a 3325/16 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče 24 - úprava NN“ za jednorázovou
úhradu 10.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
7) Inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče + inventarizační komise. (9 hlasů pro)
8) Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Vrábče. (9 hlasů pro)
9) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2015.
Týdenní svoz
2.000,--Kč
1 x za 14 dní
1.400,--Kč
Jednorázový svoz
80,--Kč (9 hlasů pro)
10) Výši poplatku za vodné pro rok 2015 - 21,23 Kč za 1 m3. (9 hlasů pro)
11) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2015 - 14,59 Kč za 1 m3. (9 hlasů pro)
12) Podání žádostí do POV pro rok 2015 na akci “Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka
- budova obchodu + restaurace” v částce 200.000,--Kč. (9 hlasů pro)
13) Cenovou nabídku na úpravu půdních prostor pro archiv a úpravu skladových prostor v budově
OÚ Vrábče za cenu 74 500,--Kč. (9 hlasů pro)
14) Návrh rozpočtu pro rok 2015. (9 hlasů pro)
15) Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrábče. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2014 – 2018. (9 hlasů pro)
2) Zveřejnit záměr pronájmu části parcely č.1616/1 v k.ú.Slavče. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.18/2014 a 19/2014
2) Informace z bodu Různé
Ve Vrábči dne 12.11. 2014
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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PŘÍLOHA K ZÁPISU č.11/2014
Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce
Vrábče k 31.12.2014:
Ústřední inventarizační komise:
Ohrazda František
Ing.Fessl Lubomír
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.1 - Obec Vrábče:
Ing.Trapl Jan
Ohrazda František
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.2 SDH Vrábče:
Trnka Karel
Štěpán Václav
Dolejší Václav

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.3 SDH Koroseky:
Zdrha Jan
Švarc Jan
Kouba Václav

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.4 MK Vrábče:
Kubata Zdeněk
Kalkušová Marie
Růžena Sodomková

předseda
členka
členka

Likvidační komise:
Ohrazda František
Novotný Miroslav
Novotný Zdeněk

předseda
člen
člen
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