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.12/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.12. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Záviš, Vojč, Zdrha, Z.Novotný
Omluveni: p.Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.11.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.11.2017.
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) Smlouva č.CB-014330039002/001 o zřízení věcného břemene
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021
4) Žádost o kácení dřevin na parcele č.4043 v k.ú.Vrábče
5) Cenová nabídka na instalaci topení v hospodě v čp.40 Zastávka-Budějovická
6) Žádost Občanského sdružení PREVENT o finanční příspěvek
7) Žádost Jihočeského centra o finanční příspěvek
8) Žádost MS Vrábče o finanční příspěvek
9) Žádost Mateřského centra Vrábče o finanční příspěvek
10) Inventarizace majetku + inventarizační komise
11) Cenová nabídka na odkácení náletových dřevin
12) Rozpočtové opatření č.19/2017, č.20/2017 a č.21/2017
13) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330039002/001 o
zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 5.000,--Kč mezi obcí Vrábče
(budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající
v novém kabelovém vedení na parcele č.555/14 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka,
stavba „Vrábče- Zastávka, parcela 556/10, kab. NN“. (Schváleno 8 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předložený rozpočet obce Vrábče pro rok 2018
jako přebytkový s příjmy 7 932 000,--Kč a výdaji 7 260 000,--Kč. Přebytek ve výši
672 000,--Kč bude použit ke splácení dlouhodobého přijatého úvěru od České
spořitelny a.s., České Budějovice. Členění rozpočtu dle paragrafů a položek – viz.
příloha k zápisu Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ a též v elektronické
podobě od 2.11.2017 do 6.12.2017 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno
žádných připomínek. (Schváleno 8 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2021.
(Schváleno 8 hlasy)
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4) ZO projednalo žádost manželů Rusnákových ohledně pokácení dubu rostoucího na
obecním pozemku parc.č.4043 v k.ú.Vrábče. Strom roste na rozhraní pozemků manželů
Rusnákových a manželů Vejskrabových a dle výroku v žádosti hrozí reálné nebezpečí
destrukce stromu v případě silného větru. Na základě předložené žádosti, byl
vypracován znalecký posudek od arboristy Martina Týmala, který nedoporučuje
vykácení stromu z důvodu dobré fyziologické vitality a dlouhodobé perspektivy vývoje
na stanovišti, ale navrhuje pro maximální bezpečnostní opatření provést ořez suchých
větví, zkrácení délky spodních větví a instalaci dvou dynamických vazeb v horní části
koruny. Na základě tohoto posudku ZO nesouhlasí s pokácením tohoto dubu. Zároveň
ZO pověřuje starostu, aby nechal od arboristy Martina Týmala zpracovat posouzení
vzrostlých stromů v obci a předvším v lokalitě na návsi a u kostela ve Vrábči-ves.
(Schváleno 8 hlasy)
5) ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na topenářské práce včetně materiálu na instalaci
topení do Hospody Na Zastávce č.40, Zastávka-Budějovická od pana Z.Čerkla, za
cenu 407.244,--Kč včetně DPH. Případná realizace instalace topení bude následně
projednána s nájemcem panem Vlastimilem Hrdinou. (Schváleno 8 hlasy)
6) ZO byla předložena žádost krajského protidrogového koordinátora Michala Němce
ohledně žádosti spolufinancování drogových služeb v JK. ZO souhlasí pro rok 2018 s
poskytnutím finční částky 2.000,--Kč z rozpočtu obce na tyto služby. (Schváleno 8
hlasy)
7) ZO byla předložena a následně schválena žádost Jihočeského centra pro zdravotně
postižené seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice ohledně žádosti o finanční
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 2.000,--Kč na sociální služby pro rok 2018.
(Schváleno 8 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mysliveckého spolku Vrábče,
ohledně poskytnutí dotace na podporu myslivosti v roce 2018 ve výši 10.000,--Kč.
(Schváleno 8 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mateřského a rodinného centra
Vrábče, ohledně poskytnutí dotace na zajištění provozu mateřského centra v roce 2018
ve výši 15.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy)
10) ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude
provedena:
Obec Vrábče
Knihovna Vrábče
SDH Vrábče
SDH Koroseky
ZO též schválilo složení inventarizačních komisí viz.příloha zápisu 12/2017. (Schváleno
8 hlasy)
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11) ZO vzalo na vědomí předloženou cenovou nabídku ze strany firmy Onřej Brož s.r.o. na
odkácení náletových dřevin a likvidaci dřevní hmoty podél cesty na “Bora” (cesta ke
Dvořáčkům) za 33.590,--Kč + DPH. Toto odkácení se provádí z důvodu plánované
rekonstrukce polní cesty C2 v rámci pozemkových úprav. Výše uvedené platí v případě,
že kácení nebude součástí projektu rekonstrukce polní cesty C2. (Schváleno 8 hlasy)
12) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.19/2017, č.20/2017 a č.21/2017.

13) Různé
- ZO bylo seznámeno s požadavkem společnosti Chilli Produktion s.r.o. uspořádat
běžecké závody (výběh na Kluk) pro veřejnost v osadě Slavče dne 31.12.2017.
- Starosta podal informaci o ukončení akce “Přístavba hygienického zázemí u Obecního
domu”. ZO pověřuje starostu, aby zajistil vybavení těchto prostor – sporák, kuchyňská
linka, dřez atd.
- Starosta podal informaci o ukončení provozu v restauraci Na Rynku ve Vrábči ves. ZO
souhlasí se zbouráním dřevníku, který sloužil pro potřeby restaurace.
- Starosta podal informaci od společnosti O2 Czech Republic a.s. ohledně zrušení
nevyužívané telefonní budky v lokalitě Vrábče-zastávka.
- Starosta přdložil nabídku od firmy LED CORP s.r.o. na dodávku LED žárovek pro VO.
ZO prozatím nabídku neakceptuje.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.1.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 6.12. 2017 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

M.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 12/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného
Schvaluje
1) Smlouvu č. CB-014330039002/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu
5.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s.
(budoucí oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení na parcele č.555/14 v
k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, stavba „Vrábče- Zastávka, parcela 556/10,kab.
NN“. (8 hlasů pro)
2) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2018 jako přebytkový s příjmy 7 932 000,--Kč a výdaji
7 260 000,--Kč. (8 hlasů pro)
3) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2021. (8 hlasů pro)
4) Finanční příspěvek 2.000,--Kč pro Občanské sdružení PREVENT. (8 hlasů pro)
5) Finanční příspěvek 2.000,--Kč pro Jihočeské centrum. (8 hlasů pro)
6) Finanční příspěvek 10.000,--Kč pro Myslivecký spolek Vrábče. (8 hlasů pro)
7) Finanční příspěvek 15.000,--Kč pro Mateřské a rodinné centru Vrábče. (8 hlasů pro)
8) Provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce Vrábče k 31.12.2017. (8 hlasů
pro)
Nechvaluje
1) Žádost o pokácení dubu na parcele č.4043 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zadat zpracování posouzení na ošetření nebo pokácení vzrostlých stromů v obci od
arboristy Martina Týmala. (8 hlasů pro)
2) Zajistil vybavení prostor v Obecním domě – sporák, kuchyňská linka, dřez atd. (8 hlasů
pro)
Bere na vědomí
1) Cenovou nabídku na topenářské práce včetně materiálu na instalaci topení do Hospody
Na Zastávce č.40, Zastávka-Budějovická od pana Z.Čerkla, za cenu 407.244,--Kč
včetně DPH.
2) Cenovou nabídku ze strany firmy Onřej Brož s.r.o. na odkácení náletových dřevin a
likvidaci dřevní hmoty podél cesty na “Bora” (cesta ke Dvořáčkům) za 33.590,--Kč +
DPH.
3) Rozpočtové opatření č.19/2017, č.20/2017 a č.21/2017
4) Informace v bodu „Různé“
Ve Vrábči dne 6.12. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Miroslav Novotný

František Ohrazda
starosta obce
▪4▪

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

PŘÍLOHA K ZÁPISU č.12/2017
Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce
Vrábče k 31.12.2017:
Ústřední inventarizační komise:
Ohrazda František
Ing.Fessl Lubomír
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.1 - Obec Vrábče:
Ing.Trapl Jan
Ohrazda František
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.2 SDH Vrábče:
Kroiher Dušan
Štěpán Martin
Antoni Stanislav

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.3 SDH Koroseky:
Zdrha Jan
Švarc Jan
Chromý Jan

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.4 MK Vrábče:
Kubata Zdeněk
Kalkušová Marie
Růžena Sodomková

předseda
členka
členka

Likvidační komise:
Ohrazda František
Novotný Miroslav
Novotný Zdeněk

předseda
člen
člen
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