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.6/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.5. 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, Zdrha
Hosté: viz prezenční listina
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 15.4.2015.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 15.4.2015.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata.
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1) Zařazení plochy pro výrobu a skladování do návrhu ÚP obce Vrábče
2) Cenové nabídky na propojení chodníku k autobusové zastávce Nová Hospoda
3) Cenové nabídky na propojení stávajícího chodníku k čp.36 Nová Hospoda
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Smlouva o zřízení věcného břemene
6) Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH Vrábče
7) Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH Koroseky
8) Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla MS Vrábče
9) Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla TJ Vrábče
10) Rozpočtové opatření 6/2015
11) Různé
1) ZO vzalo na vědomí výsledek ankety, která byla provedena na základě předložené petice
ohledně nesouhlasu se zařazením plochy pro výrobu a skladování do návrhu ÚP obce
Vrábče od “Občané Vrábče za klidný život“ s výsledkem ANO – 48 hlasů, NE – 79 hlasů.
Na základě tohoto výsledku ZO nesouhlasí se zařazením částí parcel č.786/7, 786/1,
786/8,786/10 a 786/11 v k.ú.Vrábče do návrhu ÚP obce Vrábče – plocha pro výrobu a
skladování. (Schváleno 7 hlasy, proti 2 hlasy)
2) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “ Propojení chodníku k autobusové
zastávce Vrábče-Nová Hospoda” od 4 firem - a po důkladném posouzení všech 4
cenových nabídek byla vybrána firma DOPRAVNÍ STAVBY HP BOHEMIA, která akci
zrealizuje za cenu 650.763,60 Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis – otevírání obálek.
.(Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)
3) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Propojení stávajícího chodníku
k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda” od 9 firem - a po důkladném posouzení všech 9 cenových
nabídek byla vybrána firma Budějovické dopravní stavby, která akci zrealizuje za cenu
572.731,12 Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis – otevírání obálek. .(Schváleno 9 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: CB-014330024057/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v uložení kabelových rozvodů NN na parcele č. 3279/3 v k.ú.Vrábče stavba „Kroclov par č.
1303/1 - kabel NN“ - za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
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5) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: CB-014330028633/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v uložení kabelových rozvodů NN na parcele č. 533/4 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče, parcela
533/29, úprava NN“ - za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
6 – 9) ZO vzalo na vědomí žádosti od místních spolků MS Vrábče, TJ Vrábče, SDH Vrábče a
SDH Koroseky, ohledně požadavku mít sídlo na adrese obecního úřadu Vrábče a mohly tuto
adresu nechat zapsat do veřejného rejstříku jak vyžaduje NOZ. ZO pověřuje starostu, aby do
příštího zasedání zajistil právní názor na tyto žádosti a to z toho důvodu, aby obec nebyla
vystavena do budoucna nějakým problémům. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2015 viz příloha zápisu.
11) Různé
- ZO vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace v rámci POV od JK v částce
200.000,--Kč na výměnu střešní krytiny na čp.40 Vrábče a neposkytnutí dotace od JK na
projekty “Malá vrábecká slavnost”, “Zateplení fasády a výměna vrat v budově hasičské
zbrojnice Vrábče” a “Oprava kanalizace Slavče”.
- ZO bylo seznámeno s dopisem od předsedy Jihočeského krajského fotbalového svazu
ohledně žádosti o podporu fotbalových oddílů ze strany obcí v projektu “FOTBALOVÁ
(R)EVOLUCE. ZO souhlasí se zapůjčením počítačové techniky pro TJ Vrábče v rámci
dotačního programu POV - Svazku obcí Blanský les – podhůří.
- ZO vzalo na vědomí vyjádření občanů části ulice Zastávka-Budějovická k záměru
vypracovat projekt na výstavbu chodníku v této lokalitě. Jelikož nebyl dán souhlas od
dvou vlastníků pozemků, ZO rozhodlo, aby chodník začínal od parcely č. 3290/18 v
k.ú.Vrábče a pokračoval až k stávajícímu chodníku u čp.70.
- ZO souhlasí podílet se na nákladech ve spolupráci s městysem Křemže při oslavách
70.výročí ukončení II.světové války 8.5.2015 u pomníku demarkační linie Slavče.
- ZO pověřuje starostu, aby zajsti odborný stavební dozor na stavební akce“ Propojení
chodníku k autobusové zastávce Vrábče-Nová Hospoda” a “Propojení stávajícího
chodníku k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda”.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.6.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 6.5. 2015 v 20.25 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Fessl

pan Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.6/ 2 0 1 5
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Dodavatele prací na akci “ Propojení chodníku k autobusové zastávce Vrábče-Nová
Hospoda” (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)
2) Dodavatele prací na akci “Propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda”
(9 hlasů pro)
3) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330024057/001. (9 hlasů pro)
4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330028633/001. (9 hlasů pro)
Neschvaluje
1) Zařazení částí parcel č.786/7, 786/1, 786/8,786/10 a 786/11 v k.ú.Vrábče do návrhu ÚP obce
Vrábče - – plocha pro výrobu a skladování. (7 hlasů pro, 2 hlasy proti)
Pověřuje starostu
1) Zajistit právní posouzení ohledně zapsání sídla místních spolků na adresu Obecního úřadu
Vrábče. (9 hlasů pro)
2) Zajistit odborný stavební dozor na stavební akce“ Propojení chodníku k autobusové zastávce
Vrábče-Nová Hospoda” a “Propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče-Nová Hospoda”
(9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.6/2015
2) Informace v bodu Různé

Ve Vrábči dne 6.5. 2015
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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