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.1/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.1. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Záviš, Vojč, Zdrha
Omluveni: p.Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.12.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.12.2016.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Novotný
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)

Smlouva č.1030035494/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2016
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb
Projektové a stavební akce
Žádost o dotaci z GP JK „Podpora rekonstrukcí a oprava požárních nádrží
(návesních rybníčků) v obcích“
6) Rozpočtové opatření č.20/2016, č.21/2016 a č.22/2016
7) Změna – pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn
8) Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.: 1030035494/002
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v novém kabelovém vedení NN na parcele č.1615/1 v k.ú.Slavče stavba
„Slavče, parcela 190/16, smyčka NN“
- za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč.
(Schváleno 8 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2016
Stav finančních prostředků k 1.1.2016
4 767 907,84Kč
Skutečné příjmy k 31.12.2016 (rozpočet 6 910 000,--) 10 849 388,69 Kč 157,01%
Skutečné vydání k 31.12.2016 (rozpočet 6 238 000,--) 7 753 384,90 Kč 124,29%
Stav finančních prostředků k 31.12.2016
7 191 911,63 Kč
(Schváleno 8 hlasy)
3) ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
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4) ZO bylo seznámeno s projektovými a stavebními akcemi, které by měli být realizovány
v roce 2017.
- Vypracování PD “Vrábče – Rozinka, dešťová kanalizace”
- Vypracování PD “Slavče – stavební úpravy rozvodných vodovodních řadů”
- Přeložka kanalizace Vrábče-ves + oprava sběrné šachty
- Vybudování kamenného tarasu v Kroclově
- Vybudování nádrže pro zachycení dešťové vody a zatrubnění stoky v Kroclově
- Pokládka rýgolů do stoky v Kroclově
- Oprava fasády na budově Kulturního centra ve Slavči
- Oprava fasády na budově sportovních kabin
- Rozšíření VO v ulici Zastávka-Pod Klukem
ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého
rozsahu dle čl.II zajistil dodavatele na tyto akce. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo návrh na podání žádosti o dotaci do Grantového
programu JK pro rok 2017 v rámci programu „Podpora rekonstrukcí a oprava požárních
nádrží (návesních rybníčků) v obcích“ v částce 60.000,--Kč na akci „Koroseky – oprava
hráze rybníku“. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 8 hlasy)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.20/2016, č.21/2016 a č.22/2016
7) ZO v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. Pověřuje
starostu obce k provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2014 – 2018
v následujícím rozsahu:
Příjmy
– bez omezení
Příjmy dotací
– bez omezení
Výdaje na jedno rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu - zvyšovat do 500.000,-Kč a snižovat nad rámec závazného ukazatele bez omezení. (Schváleno 8 hlasy)
-

8) Různé
ZO bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vrábče, které
proběhlo dne 8.12.2016 s výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Starosta předložil návrh na zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově a na odhlučnění
ventilátoru pro varhany v kostele sv.Václave ve Vrábči. ZO s předloženým návrhem
souhlasí a pověřuje starostu, aby tyto akce zajistil.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.2.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 4.1. 2017 v 20.10 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.1/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Smlouva č.1030035494/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (8 hlasů pro)
2) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2016. (8 hlasů pro)
3) Podání žádosti do GP JK „Podpora rekonstrukcí a oprava požárních nádrží (návesních
rybníčků) v obcích“ v částce 60.000,--Kč na akci „Koroseky – oprava hráze rybníku“
(8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit dodavatele na tyto akce:
- Vypracování PD “Vrábče – Rozinka, dešťová kanalizace”
- Vypracování PD “Slavče – stavební úpravy rozvodných vodovodních řadů”
- Přeložka kanalizace Vrábče-ves + oprava sběrné šachty
- Vybudování kamenného tarasu v Kroclově
- Vybudování nádrže pro zachycení dešťové vody a zatrubnění stoky v Kroclově
- Pokládka rýgolů do stoky v Kroclově
- Oprava fasády na budově Kulturního centra ve Slavči
- Oprava fasády na budově sportovních kabin
- Zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově
- Zajištění odhlučnění varhanů v kostele sv.Václava
- Rozšíření VO v ulici Zastávka-Pod Klukem (8 hlasů pro)
2) K provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2014 – 2018. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
2) Rozpočtové opatření č.20/2016, č.21/2016 a č.22/2016
3) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 4.1. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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