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.5/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.5. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Záviš, Vojč
Omluveni: p.Kubata, Zdrha
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.4.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.4.2017.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Novotný
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1) Účetní závěrka obce za rok 2016
2) Závěrečný účet obce za rok 2016
3) Smlouva č.1030037839/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
4) Smlouva č.1030028930/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Žádost o poskytnutí sponzorského daru na akci “Dubenský běh pro dobrou věc”
7) Zadání změny č.1 ÚP
8) Žádost o změnu ÚP pro lokalitu B33
9) Rozpočtové opatření č.5/2017
10) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo účetní závěrku obce za účetní období 2016 sestavenou
ke dni 31.12.2016. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předložený závěrečný účet obce za rok 2016 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen
na úřední desce od 11.dubna 2017 do 3.května 2017 a současně také zveřejněn
v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. (Schváleno 7 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.: 1030037839/001
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v novém kabelovém vedení NN na parcele č.3322/1 a 3279/3 v k.ú.Vrábče
stavba „Kroclov parcela číslo 1303/7 kabel NN“ - za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč.
(Schváleno 7 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č.: 1030028930/009
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.
spočívající v novém kabelovém vedení NN na parcele č.4128 v k.ú.Vrábče stavba
„Pozděraz chaty - NN“ - za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 7 hlasy)
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5) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
bezúplatného věcného břemene mezi obcí Vrábče a Terezou Cábovou spočívající
v uložení inženýrských sítí na parcele č.469/25, 1621/21, 401/34 a 401/33 v k.ú.Slavče
pro rodinný dům na parcele 469/35 v k.ú.Slavče. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc” 2.ročník,
kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek z této akce
bude věnován na léčbu svalové dystrofie zdravotně postiženému třiapůlletému
chlapečkovi Adámkovi Hrdému. ZO souhlasí s poskytnutím finančníhoo příspěvku na
tuto akci 5.000,--Kč a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy. (Schváleno 7
hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo návrh zadání změny č.1 ÚP upravený na základě
vyhodnocení vyjádření, stanoviska a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě
ve smyslu § 47 stavebního zákona a ukládá starostovi zajistit na základě schváleného
zadání změny č.1 ÚP zpracování změny č.1 ÚP v souladu s příslušnými ustanovení
stavebního zákona. (Schváleno 7 hlasy)
8) ZO projednalo předloženou žádost o změnu územního plánu obce Vrábče pro lokalitu B33
a to ohledně odstranění podmínky pořízení územní studie z předmětné plochy B33 a
zároveň změnu způsobu využití na pozemku parc. č. 554/19 v k.ú. Vrábče z plochy
bydlení – rodinné domy venkovského charakteru na plochu rekreace - individuální
rekreace. ZO souhlasí, aby tato změna byla zapracována do probíhající změny č.1 ÚP.
(Schváleno 7 hlasy)
9) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.5/2017 .
10) Různé
- ZO bylo seznámeno s informací ohledně připravovaných projektů na polní cesty C1, C2, C5
a C11 v k.ú.Vrábče, které provádí ATELIÉR DoPI, s.r.o. Pro polní cestu C1 je potřeba
vykoupení pozemku parc.č.3269/3 v k.ú.Vrábče o výměře 88 m2 , který nebyl zařazen do
pozemkových úprav. S vlastníkem pozemku bylo jednáno a ten je ochoten pozemek
odprodat za cenu, za kterou ho koupil a to 200,--Kč za m2. ZO s navrženou cenou souhlasí a
pověřuje starostu k uzavření smlouvy na odkoupení této parcely.
- ZO bylo seznámeno s požadavkem organizace “Linka bezpečí” ohledně poskytnutí
finančního příspěvku na svou činnost. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve
výši 1.000,--Kč.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.6.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 3.5. 2017 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.5/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Účetní závěrku obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016. (7 hlasů pro)
2) Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s
výrokem bez výhrad. (7 hlasů pro)
3) Smlouvu č.1030037839/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (7 hlasů pro)
4) Smlouvu č.1030028930/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (7 hlasů pro)
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene spočívající v uložení
inženýrských sítí na parcele č.469/25, 1621/21, 401/34 a 401/33 v k.ú.Slavče. (7 hlasů pro)
6) Návrh zadání změny č.1 ÚP viz. příloha. (7 hlasů pro)
7) Žádost o změnu územního plánu obce Vrábče pro lokalitu B33 a to ohledně odstranění
podmínky pořízení územní studie z předmětné plochy B33 a zároveň změnu způsobu využití
na pozemku parc. č. 554/19 v k.ú. Vrábče z plochy bydlení – rodinné domy venkovského
charakteru na plochu rekreace - individuální rekreace. (7 hlasů pro)
8) Poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,--Kč organizaci “Linka bezpečí”. (7 hlasů
pro)
Pověřuje starostu
1) K uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Základní školy a Mateřské školy Dubné.
ohledně poskytnutí finančního příspěvku 5.000,--Kč na akci “Dubenský běh pro dobrou
věc” 2.ročník. (7 hlasů pro)
2) K uzavření smlouvy na odkoupení pozemku parc.č.3269/3 v k.ú.Vrábče o výměře 88 m2 za
cenu 200,--Kč/m2. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.5/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 3.5. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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Příloha k
U S N E S E N Í č. 5/2017
Zastupitelstva obce Vrábče
Zastupitelstvo obce Vrábče na svém řádném zasedání dne 3.5.2017 ve věci zadání změny č. 1
územního plánu Vrábče v k.ú. Vrábče (dále jen „změna č. 1 ÚP“)
I.

bere na vědomí
- důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 1 ÚP;
- návrh zadání změny č. 1 ÚP upravený v souladu s § 47 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), a projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního
zákona jako závazný dokument, na jehož základě bude zpracován návrh změny č. 1 ÚP;
- vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a připomínek
uplatněných při vystavení návrhu zadání změny č. 1 ÚP,

II. schvaluje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. (2)
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh
zadání změny č. 1 ÚP upravený na základě vyhodnocení vyjádření, stanoviska a připomínek, které
byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona,
III. ukládá
panu Františku Ohrazdovi, starostovi obce,
zajistit na základě schváleného zadání změny č. 1 ÚP zpracování návrhu změny č. 1 ÚP v souladu
s příslušnými ustanovení stavebního zákona.
Příloha:
1.
Důvodová zpráva
2.
Návrh zadání změny č. 1 ÚP v upraveném znění
3.
Vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, a připomínek
uplatněných k návrhu zadání změny č. 1 ÚP
4.
Kopie části hlavního výkresu územního plánu Vrábče
5.
Kopie části hlavního výkresu územního plánu obce Vrábče z r. 2003
Ve Vrábči dne 3.5. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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