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Z Á P I S  č . 1 0 / 2 0 1 7  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.10. 2017 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda  

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Záviš, Kubata, Z.Novotný, Vojč 

Omluveni: p.Zdrha  

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.9.2017. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.9.2017. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.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) Převod pozemků zastavěných komunikacemi II. a III. třídy 

2) Dodatek č.22 smlouvy o poskytování služeb  

3) Darovací smlouva  

4) Cenová nabídka na malířské práce na přístavbě Obecního domu  

5) Projekt na realizaci topení v nemovitosti čp.40 Hospoda Na Zastávce 

6) Rozpočtové opatření č.15/2017 a č.16/2017 

7) Různé 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh ze strany Správy a údržby silnic 

Jihočeského kraje – závod České Budějovice, na převod níže uvedených pozemkových 

parcel z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví Obce Vrábče a to: 

katastrálním území Slavče  

- stavební parcela KN č. 56/3 o výměře 120 m
2
, zastavěná plocha  

- pozemková parcela KN p.p.č. 358/10  o výměře 290 m
2
, trvalý travní porost   

- pozemková parcela KN p.p.č. 447/7 o výměře 11 m
2
, lesní pozemek 

- pozemková parcela KN p.p.č. 469/15 o výměře 894 m
2
, zahrada 

- pozemková parcela KN p.p.č. 469/19 o výměře 110 m
2
, orná půda   

katastrálním území Vrábče  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3290/2, ostatní plocha – silnice, zastavěná stavbou 

chodníku   

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3290/50, ostatní plocha – silnice, zastavěná stavbou 

chodníku 

Veškeré náklady na zaměření pozemků budou hrazeny ze strany Jihočeského kraje. 

ZO taktéž  projednalo záměr ohledně převodu níže uvedených pozemků z majetku Obce 

Vrábče, které jsou celé nebo částí zastavěny komunikacemi II. a III. třídy a  to: 

Silnice č. III/14316 

katastrální území: Slavče 
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- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/9 o výměře 623 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/35 o výměře 35 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 555/8 o výměře 36 m
2
, orná půda  

Silnice č. III/14317 

katastrální území: Vrábče 

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4021, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4052,  ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4112, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4127, ostatní plocha – silnice  

Silnice č. III/14318 

katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4142 o výměře 895 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- pozemková parcela KN p.p.č. 4151 o výměře 318 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/36, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/43, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/52, ostatní plocha – ostatní komunikace  

Silnice č. III/14327 

katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4130 o výměře 6.101 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcely KN p.p.č. 4113 o výměře 4.382 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/3, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/43, ostatní plocha – silnice  

Oznámení o převodu  těchto parcel  bude vyvěšeno na úřední desce  OÚ po dobu 15 dnů a ZO 

na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2) ZO projednalo předložený Dodatek č.22 smlouvy o poskytování služeb na likvidaci 

komunálního a tříděného odpadu od firmy FCC České Budějovice, s.r.o. na rok 2018. 

Vzhledem k nárůstu inflace a zákonného navyšování minimálních mezd se s platností od 

1.1.2018 ceny za služby navyšují o 7%. ZO souhlasí, aby toto navýšení bylo hrazeno 

z rozpočtu obce a tudíž cena za likvidaci odpadů pro rok 2018 zůstává ve stávající výši 

jako v roce 2017: 

Týdenní svoz   2.000,--Kč 

Kombinovaný svoz  1.700,--Kč 

Čtrnáctidenní svoz  1.400,--Kč 

Jednorázový svoz      80,--Kč  (Schváleno 8 hlasy) 

  

3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Darovací smlouvu, kdy dárce Otakar 

Končel - AUTODOPRAVA daruje obdarovanému Obci Vrábče finanční dar ve výši 

20.000,--Kč, který bude použit ve prospěch MŠ Vrábče. (Schváleno 8 hlasy) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na malířské a 

natěračské práce včetně materiálu na přístavbě hygienického zázemí u Obecního domu od 

firmy Malířství natěračství Kelner a Adamíček  za cenu 8.953,--Kč bez DPH.   (Schváleno 

8 hlasy) 
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5) ZO byl předložen projekt na realizaci topení v nemovitosti čp.40 Hospoda Na Zastávce od 

projektanta pana F.Brože. ZO pověřuje starostu, aby nechal do příštího zasedání 

vypracovat cenovou nabídku na zhotovení topení od pana Z.Čerkla. (Schváleno 8 hlasy) 

 

6) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.15/2017 a č.16/2017. 

 

7) Různé  

- Starosta podal informaci ohledně možnosti zapojení členů zastupitelstva do 

připravovaného vzdělávacího programu s názvem “Zastupitel v kurzu”.  

- Starosta podal informaci o provedené daňové kontrole ze strany Finančního úřadu pro 

Jihočeský kraj, která byla provedena na poskytnuté finanční prostředky ze státního 

rozpočtu Ministerstvem zemědělství na akci “ČOV – Vrábče Zastávka – 1.etapa 

odkanalizování obcí Vrábče a Vrábče Zastávka” s výrokem, že nebyly zjištěny 

skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a 

nebude vydán platební výměr. 

- ZO bylo seznámeno s požadavkem pana V.Hrdiny (nájemce Hospody Na Zastávce), 

využít část volného prostoru ve stodole u hospody, pro účely skladování. ZO souhlasí za 

předpokladu, že veškeré nutné úpravy prostoru pro skladování, budou realizovány na 

náklady žadatele. 

- ZO vzalo na vědomí požadavek Mysliveckého spolku Vrábče, ohledně zapůjčení prostor 

restaurace Vrábče-ves pro uspořádání akce Poslední myslivecká leč dne 11.11.2017.  

  

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.11.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.10. 2017 v 20.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda 

     

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             M.Novotný 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 10// 22 00 11 77   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného 

 

Schvaluje 

1) Převod níže uvedených pozemkových parcel z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví 

Obce Vrábče a to: 

katastrálním území Slavče  

- stavební parcela KN č. 56/3 o výměře 120 m
2
, zastavěná plocha  

- pozemková parcela KN p.p.č. 358/10  o výměře 290 m
2
, trvalý travní porost   

- pozemková parcela KN p.p.č. 447/7 o výměře 11 m
2
, lesní pozemek 

- pozemková parcela KN p.p.č. 469/15 o výměře 894 m
2
, zahrada 

- pozemková parcela KN p.p.č. 469/19 o výměře 110 m
2
, orná půda   

katastrálním území Vrábče  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3290/2, ostatní plocha – silnice, zastavěná stavbou 

chodníku   

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3290/50, ostatní plocha – silnice, zastavěná stavbou 

chodníku. (8 hlasů pro) 

2) Dodatek č.22 smlouvy o poskytování služeb na likvidaci komunálního a tříděného odpadu a 

cenu za likvidaci odpadů pro rok 2018: 

Týdenní svoz   2.000,--Kč 

Kombinovaný svoz  1.700,--Kč 

Čtrnáctidenní svoz  1.400,--Kč 

Jednorázový svoz      80,--Kč   (8 hlasů pro) 

3) Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 20.000,--Kč ve prospěch MŠ Vrábče.(8 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na malířské a natěračské práce včetně materiálu na přístavbě 

hygienického zázemí u Obecního domu od firmy Malířství natěračství Kelner a Adamíček  

za cenu 8.953,--Kč bez DPH.  (8 hlasů pro)   

  

Pověřuje starostu 

1) Zveřejnit záměr ohledně převodu níže uvedených pozemků z majetku Obce Vrábče, které 

jsou celé nebo částí zastavěny komunikacemi II. a III. třídy a  to: 

Silnice č. III/14316 

katastrální území: Slavče 

pozemková parcela KN p.p.č. 1620/9 o výměře 623 m
2
, ostatní plocha – silnice  

pozemková parcela KN p.p.č. 1620/35 o výměře 35 m
2
, ostatní plocha – silnice  

pozemková parcela KN p.p.č. 555/8 o výměře 36 m
2
, orná půda  

Silnice č. III/14317 

katastrální území: Vrábče 

část pozemkové parcely KN p.p.č. 4021, ostatní plocha – silnice  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 4052,  ostatní plocha – silnice  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 4112, ostatní plocha – silnice  
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část pozemkové parcely KN p.p.č. 4127, ostatní plocha – silnice  

Silnice č. III/14318 

katastrální území: Vrábče 

pozemková parcela KN p.p.č. 4142 o výměře 895 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

pozemková parcela KN p.p.č. 4151 o výměře 318 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/36, ostatní plocha – ostatní komunikace  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/43, ostatní plocha – ostatní komunikace  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/52, ostatní plocha – ostatní komunikace  

Silnice č. III/14327 

katastrální území: Vrábče 

pozemková parcela KN p.p.č. 4130 o výměře 6.101 m
2
, ostatní plocha – silnice  

pozemková parcely KN p.p.č. 4113 o výměře 4.382 m
2
, ostatní plocha – silnice  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/3, ostatní plocha – silnice  

část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/43, ostatní plocha – silnice   (8 hlasů pro) 

2) Vypracovat cenovou nabídku na zhotovení topení pro čp.40 od pana Z.Čerkla. (8 hlasů pro)

  

 

Bere na vědomí 

1) Rozpočtové opatření č.15/2017 a č.16/2017  

2) Informace v bodu Různé  
 

Ve Vrábči dne 4.10. 2017 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Miroslav Novotný 

 

 

   

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                   místostarosta obce                     starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


