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.4/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.4. 2015 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Vojč, Novotný M, Novotný Z, Kubata, Záviš
Omluveni: Zdrha
Hosté: Ing.D.Vejskrab, V.Vejskrab, V.Štěpán, Ing.J.Kyrian
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.3.2015.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.3.2015.
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) Rozpočtové opatření č.3/2015
2) Účetní závěrka obce Vrábče za rok 2014
3) Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2014
4) Prodej parcely č.131/3 v k.ú.Vrábče
5) Vytvoření pracovního místa u OÚ
6) Bankovní úvěr na financování investiční akce - ČOV Vrábče-zastávka
7) Nabídkové řízení na propojení chodníku k autobusové zastávce Nová Hospoda
8) Nabídkové řízení na propojení stávajícího chodníku k čp.36 Nová Hospoda
9) Smlouva o zřízení věcného břemene
10) Návrh smlouvy o zajištění pečovatelské služby od společnosti Ledax o.p.s.
11) Různé

1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2015 viz příloha zápisu.
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2014
viz příloha zápisu . (Schváleno 8 hlasy)
3) ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a
závěrečný účet obce za rok 2014 (vyvěšeno 13.3.2015, sejmuto 30.3.2015) a souhlasí s
celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 8 hlasy)
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4) ZO projednalo žádost pana Lukáše Ardolfa ohledně odkoupení parcely č.131/3 v
k.ú.Vrábče o výměře 32 m2 z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu,
že se žádný jiný zájemce o koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo
tuto parcelu odprodat panu Lukáši Ardolfovi za těchto podmínek:
a) cena pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) - 100,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu
smlouvy.
b) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO projednalo návrh na vytvoření pracovního místa - pomocné práce u OÚ Vrábče a
souhlasí, aby na toto místo byl přijat na dobu určitou od 1.5.2015 do 30.4.2016 na pracovní
úvazek 30 hodin týdně pan Jan Šturma bytem Slavče čp.18, který bude u obce vykonávat
pomocné práce. (Schváleno 8 hlasy)
6) ZO bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na “Poskytnutí úvěru na dofinancování
stavby ČOV – Vrábče-zastávka”. Byly předloženy 2 nabídky z obeslaných 5 bank.
Číslo nabídky 1 – Česká spořitelna, a.s. - nabídková cena úroků 38.697,40 Kč
Číslo nabídky 2 – Komerční banka, a.s. - nabídková cena úroků 48.290,81 Kč.
ZO schválilo jako poskytovatele úvěru ve výši 3 mil Kč Českou spořitelnu, a.s., která
poskytla úrok ve výši 38.697,40 Kč a zároveń schválilo předložený návrh Smlouvy o úvěru
č.10212/15/LCD. (Schváleno 8 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Propojení
chodníku k autobusové zastávce Vrábče-Nová Hospoda” – viz Nabídkové řízení na akci
“Propojení chodníku k autobusové zastávce Vrábče-Nová Hospoda”. ZO pověřuje starostu,
aby obeslal 5 firem.(Schváleno 8 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci
“Propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda” – viz Nabídkové řízení na
akci “Propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda”. ZO pověřuje
starostu, aby obeslal 5 firem.(Schváleno 8 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.C014330024748/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v uložení kabelových rozvodů NN na parcele č.927/2 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče parcela
číslo 838/2-kabel NN“ - za jednorázovou úhradu 10.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy)
10) ZO na základě provedeného průzkumu u ostatních obcí svazku BLP ohledně poskytování
služeb od společnosti Ledax, schválilo předložený návrh smlouvy o zajišťování
pečovatelské služby a osobní asistence od společnosti Ledax. (Schváleno 8 hlasy)
11) Různé
- ZO schválilo návrh na přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 2015.
- ZO bylo seznámeno s odborným návrhem na opravu fasády na objektu hospody a obchodu
ve Vrábči-zastávka. ZO navrhuje, aby v roce 2016 byla oprava fasády dle návrhu provedena.
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-

ZO bylo seznámeno s Peticí od „Občané Vrábče za klidný život“ předanou na OÚ dne
1.4.2015 v zastoupení Ing.Davida Vejskraba, ohledně nesouhlasu s předpokládaným
zařazením části pozemku v lokalitě Vrábče-ves (u kravínů bývalého ZD) do ÚP obce
Vrábče jako rozšíření stávající průmyslové zóny.
ZO pověřuje starostu:
1) Zjistit na odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice kolik bylo
podáno k návrhu ÚP obce Vrábče námitek, připomínek a kdo je podal.
2) Zajistit termín seznámení veřejnosti s podanými námitkami a připomínkami a Všem
občanům místní části Vrábče-ves dodat v dostatečném předstihu písemnou pozvánku na
toto jednání.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.5.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 1.4. 2015 v 21.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Fessl

pan Kubata

▪3▪

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

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.4/ 2 0 1 5
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2014. (8 hlasů pro)
2) Závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad. (8 hlasů pro)
3) Prodej parcely č.131/3 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro)
4) Vytvoření pracovního místa - pomocné práce u OÚ pro Jana Šturmu, Slavče 18. (8 hlasů
pro)
5) Poskytovatele úvěru ve výši 3 mil Kč Českou spořitelnu, a.s., která poskytla úrok ve výši
38.697,40 Kč na dofinancování stavby ČOV – Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro)
6) Vypsání nabídkového řízení na akci “Propojení chodníku k autobusové zastávce VrábčeNová Hospoda. (8 hlasů pro)
7) Vypsání nabídkového řízení na akci “Propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče-Nová
Hospoda. (8 hlasů pro)
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.C014330024748/001. (8 hlasů pro)
9) Návrh smlouvy o zajišťování pečovatelské služby a osobní asistence od společnosti Ledax.
(8 hlasů pro)
10) Přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 2015. (8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zjistit na odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice kolik bylo
podáno k návrhu ÚP obce Vrábče námitek, připomínek a kdo je podal.
Zajistit termín seznámení veřejnosti s podanými námitkami a připomínkami a Všem
občanům místní části Vrábče-ves dodat písemnou pozvánku na toto jednání. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.3/2015
2) Návrh na opravu fasády na objektu hospody a obchodu ve Vrábči-zastávka

Ve Vrábči dne 1.4. 2015
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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