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ZÁPIS č.12/2014
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.12. 2014 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Vojč, Novotný M, Záviš, Kubata, Novotný Z
Omluveni: p.Zdrha
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 12.11.2014.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 12.11.2014.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata.
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1) Rozpočet obce Vrábče na rok 2015
2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí
3) Žádost o pronájem části pozemku parc. 1616/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Slavče
4) Partnerská smlouva
5) 2.ročník Silvestrovského běhu na Kluka
6) Rozpočtové opatření č.20/2014 a č.21/2014
7) Rozpočtové opatření č.22/2014
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
9) Smlouva o zemědělském pachtu č.7/2014
10) Mateřské a rodinné centrum
11) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předložený rozpočet obce Vrábče pro rok 2015 jako
vyrovnaný dle přílohy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ a též v elektronické
podobě od 13.11.2014 do 28.11.2014 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno
žádných připomínek. (Schváleno 8 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (dříve věcného břemene) mezi obcí Vrábče a vlastníkem pozemku parcela
č.3338/3 v k.ú.Vrábče paní Martinou Horkou spočívající v uložení plastového potrubí
kanalizace DM 300mm v délce cca 31m a 1 kusu betonové kruhové revizní šachty – stavba
„Vrábče-zastávka – čistírna odpadních vod“ za jednorázovou úhradu 15,--Kč za 1 m2 plochy
služebnosti. (Schváleno 8 hlasy)
3) ZO projednalo žádost pana Jana Šefránka bytem Slavče 27 ohledně pronájmu části parcely
č.1616/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Slavče, která je v majetku obce Vrábče do jeho užívání.
Oznámení o pronájmu parcely bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ a též v elektronické podobě
od 13.11.2014 do 28.112014. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o pronájem této
parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část této parcely bezúplatně pronajmout na
dobu neurčitou panu Janu Šefránkovi za podmínky, že na pozemek bude umístěna plechová
garáž o rozměrech 20 m2 a ostatní travnatá plocha parcely č.1616/1 bude řádně ze strany
nájemce udržována celoročním sekáním travního porostu. (Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti)
4) ZO bylo seznámeno s Partnerskou smlouvou uzavřenou mezi obcí Vrábče a Místní akční
skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s.
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5) ZO projednalo a následně schválilo žádost společnosti Chilli Produktion s.r.o. uspořádat
běžecké závody (výběh na Kluk) pro veřejnost v osadě Slavče dne 31.12.2014. (Schváleno
8 hlasy)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.20/2014 a č.21/2014 viz přílohy zápisu č.12/2014.
7) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.22/2014 viz příloha zápisu
č.12/2014. (Schváleno 8 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Vrábče jako budoucí povinný, která je vlastníkem pozemku parcela
č.533/4 v k.ú.Vrábče a Richardem Rienesslem a Radkou Zemanovou jako budoucí oprávněný
spočívající v uložení přípojky vodovodu a kanalizace pro rodinný dům na parcele č.533/29
v k.ú.Vrábče bezúplatně. (Schváleno 8 hlasy)
9) ZO projednalo předloženou smlouvu o zemědělském pachtu č.7/2014 uzavřenou mezi Obcí
Vrábče jako propachtovatel a Marií Vovsovou jako pachtýř na pozemky určené k zemědělské
činnosti o výměře 25 443 m2 v k.ú.Slavče za cenu 3.820,--Kč za rok na dobu 5 let od 1.1.2015.
(Schváleno 8 hlasy)
10) ZO bylo seznámeno se záměrem založení Mateřského a rodinného centra ze strany místních
maminek zastoupených paní Mgr. Petrou Podzimkovou. Jako zázemí pro MRC budou
bezplatně využívány prostory v Obecním domě a bude zakoupeno z rozpočtu obce nejnutnější
vybavení–koberec, židličky, stolečky a úložné boxy. ZO s předloženým návrhem souhlasí a
zároveň schvaluje předložený Plán rozvoje rodinné politiky obce Vrábče. (Schváleno 8 hlasy)
11) Různé
Starosta podal následující informace:
- ZO byl předložen dopis Českobudějovické sportovní a tělovýchovné organizace, v kterém je
doporučováno větší financování sportu v obcích. ZO konstatuje, že finanční podpora sportu
v obci Vrábče je na velmi dobré úrovni.
- ZO byla předložena nabídka ze strany advokátní kanceláře NEUBAUER a PARTNER
ohledně koupě obecních pozemků – ZO nabídku neakceptuje.
- ZO byl předložen dopis krajského protidrogového koordinátora Mgr.Neruda ohledně žádosti
spolufinancování drogových služeb v JK. ZO souhlasí pro rok 2015 s poskytnutím finční
částky 2.000,--Kč z rozpočtu obce na tyto služby.
- ZO byl předložen Zápis z VH SDH Vrábče, kde je konstatováno, že nově do funkce velitele
hasičů SDH Vrábče byl zvolen Dušan Kroiher. ZO s předloženým návrhem souhlasí.
- Mikroregion Blanský les – podhůří se na svém 48. jednání 20.11.2014 (Usnesení č.
7/48/2014) dohodl na podání žádosti o společný mikroregionální projekt v rámci POV
Jihočeského kraje pro rok 2015 – pořízení výpočetní techniky (počítače, notebooky, telefony
apod. nutné pro chod a výkon funkcí OÚ apod.).
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.1.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 3.12. 2014 v 20.35 hod.
Zapsal:
Ohrazda
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl
pan Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.12/ 2 0 1 4
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2015. (8 hlasů pro)
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Vrábče a
vlastníkem pozemku parcela č.3338/3 v k.ú.Vrábče paní Martinou Horkou. (8 hlasů pro)
3) Bezúplatný pronájem části pozemku parc. 1616/1 o výměře 20 m2 v k.ú.Slavče Janu
Šefránkovi. (7 hlasů pro, 1 hlas proti)
4) Běžecké závody (výběh na Kluk) pro veřejnost v osadě Slavče dne 31.12.2014. (8 hlasů pro)
5) Rozpočtové opatření č.22/2014. (8 hlasů pro)
6) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče, která
je vlastníkem pozemku parcela č.533/4 v k.ú.Vrábče a Richardem Rienesslem a Radkou
Zemanovou. (8 hlasů pro)
7) Smlouva o zemědělském pachtu č.7/2014. (8 hlasů pro)
8) Založení Mateřského a rodinného centra ze strany místních maminek zastoupených paní
Mgr.Petrou Podzimkovou a Plán rozvoje rodinné politiky obce Vrábče. (8 hlasů pro)
9) Poskytnutím finční částky 2.000,--Kč z rozpočtu obce na protidrogovou politiku JK v roce
2015. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.20/2014 a č.21/2014
2) Partnerskou smlouvu mezi obcí Vrábče a MAS BLP o.p.s.
3) Informace z bodu Různé
Ve Vrábči dne 3.12. 2014
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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