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.10/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.9. 2015 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Záviš, Vojč, Novotný Z, Kubata, Zdrha
Omluveni: Novotný M
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.8.2015.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.8.2015.
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.
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpočtové opatření č.12/ 2015 a 13/2015
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o zřízení věcného břemene
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě
Žádost o opravu komunikace
Cenová nabídka na VO Koroseky - Rozinka
Různé

1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.12/2015 a 13/2015 - viz příloha zápisu.
2) ZO vzalo na vědomí Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi
Obcí Vrábče a Dobrovolným svazkem obcí Blanský les – podhůří. Návratná finanční
výpomoc v částce 35.706,--Kč je poskytována z důvodu nedostatku finančních prostředků
na účtu DSO na pořízení výpočetní techniky pro členské obce svazku a bude ze strany
Svazku BLP vrácena do 31.12.2015.
3) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: CB-014330017921/002 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v novém nadzemním vedení VN na parcele č. 3330 a 533/4 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče
linka VN Rájov 6-29“ - za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.:1030027115/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v uložení kabelových rozvodů NN na parcele č. 654/31, 3269/9, 604/8, 481/14 a
481/9 v k.ú.Vrábče stavba Vrábče Zastávka, parcela 418/54, NN “ - za jednorázovou
úhradu 10.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO bylo seznámeno se záměrem uzavřít dodatek ke smlouvě o provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu obce Vrábče. Oznámení o záměru bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po
dobu 15 dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 8 hlasy)
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6) ZO bylo seznámeno s žádostí občanů bydlících v těsném sousedství účelové komunikace
spojující Vrábče-ves a Vrábče-zastávka (kolem hřbitova) na velkou prašnost z této
komunikace. ZO souhlasí s umístěním dopravního značení B20A – omezení rychlosti
15 km/hod a pověřuje starostu k jednání s odborem dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu České Budějovice ohledně této záležitosti. (Schváleno 8 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku ze strany firmy ELSA CB
s.r.o. na provedení stavby VO Koroseky-Rozinka za cenu díla 117.382,02 Kč bez DPH.
(Schváleno 8 hlasy)
8) Různé
- ZO bylo seznámeno s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na akci „ZTV pro 7 RD
Slavče“ a pověřuje starostu, aby vydal v této záležitosti kladné vyjádření.
- ZO bylo seznámeno s informací ohledně neposkytnutí příspěvku Nadace ČEZ na výsadbu zeleně
na dětském dopravním hřišti.
- ZO bylo seznámeno s informací ohledně ukončení služeb – prohrňování sněhu ze strany pana
Kubaty a souhlasí, aby tuto službu pro obec vykonával ve stejném rozsahu a za stejných finančních
podmínek pan Václav Štěpán.
- ZO bylo seznámeno se změnou trasy navrhovaného chodníku v lokalitě Vrábče-zastávka ulice
Zastávka-Budějovická a to z toho důvodu, že vlastník pozemku par.č.3290/18 paní Broncová
nesouhlasí s výstavbou chodníku na svém pozemku.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.10.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 2.9. 2015 v 20.45 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z. Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.10/ 2 0 1 5
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: č.: CB-014330017921/002 . (8 hlasů pro)
2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 1030027115/001. (8 hlasů pro)
3) Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě o provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu obce Vrábče. (8 hlasů pro)
4) Osazení dopravního značení B20A na účelovou komunikaci podél hřbitova. (8 hlasů pro)
5) Provedení stavby VO Koroseky-Rozinka od firmy ELSA CB s.r.o. za cenu díla 117.382,02
Kč bez DPH. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.12/2015 a č.13/2015
2) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi Obcí Vrábče a
Dobrovolným svazkem obcí Blanský les – podhůří.
3) Informace v bodu Různé

Ve Vrábči dne 2.9. 2015
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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