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.6/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.6. 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. Zdrha, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.5.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.5.2017.
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) Doba a místo pro uzavírání manželství na Obecním úřadě ve Vrábči
2) Smlouva o dílo na Změnu č.1 ÚP Vrábče
3) Doplněk č.3 Aktualizace POV Vrábče na období 2014 - 2018
4) Prodloužení zpevněné plochy chodníku u hřbitova ve Vrábči
5) Letecké snímkování obce
6) Cenová nabídka na stavbu altánu v MŠ Vrábče
7) Cenová nabídka na opravu hráze rybníka v Korosekách
8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9) Rozpočtové opatření č.6/2017, č.7/2017 a č.8/2017
10) Různé
1) ZO projednalo dobu a místo pro uzavírání manželství na Obecním úřadě ve Vrábči. Po
projednání stanovilo pro uzavírání manželství den sobotu a místo budovu Obecního domu
čp.230. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Vrábče a Architektonickým ateliérem ŠTĚPÁN ohledně zpracování Změny č.1 ÚP obce
Vrábče. Náklady na zpracování změny ze strany obce budou činit 18.150,-- Kč včetně
DPH a náklady ze strany žadatelů budou činit 46.300,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6
hlasy, 1 hlas se zdržel)
3) ZO projednalo a následně schválilo předložený Doplněk č.3 Aktualizace Programu
obnovy vesnice Vrábče a okolních osad 2014 – 2018, kde byla doplněna akce“Oprava
hřbitovní zdi včetně márnice na hřbitově ve Vrábči. (Schváleno 7 hlasy)
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4) Starosta předložil návrh z řad občanů, aby byl prodloužen chodník podél hřbitovní zdi k
místu odkládání odpadů ze hřbitova. Navrhuje, aby tuto akci provedla firma Jihočeská
stavební spol. s r.o za nabídnutou cenu 37.458,--Kč včetně DPH. ZO s předloženým
návrhem souhlasí a též souhlasí, aby prostranství před hřbitovem bylo osázeno zelení ,
kterou navrhne a provede Zahradnictví Jarmila Hálová. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo pořízení leteckých snímků obce Vrábče a to lokalit:
Vrábče-ves, Vrábče-zastávka, Slavče, Kroclov, Koroseky, Nová Hospoda, Rozinka a
Slavče-rozcestí za cenu 24.000,--Kč bez DPH. Letecké snímky budou umístěny do
budovy Obecního domu. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na stavbu altánu proti
oslunění v MŠ Vrábče od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. a KLEMPÍŘSTVÍ Patrik
Voráček za cenu 52.790,--Kč. Příspěvek na uhrazení částečných nákladů ve výši 20.000,-Kč přislíbil pan Otakar Končel. (Schváleno 7 hlasy)
7) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu hráze rybníka v Korosekách, která
byla předložena ve dvou variantách. Vzhledem k tomu, že na zasedání ZO nebyl přítomen
zástupce osady Koroseky, bylo rozhodnuto, že tato záležitost bude projednána na příštím
zasedání ZO. (Schváleno 7 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, spočívající v novém kabelovém vedení na parcelách č.3181/11, 4018,
4165 a 4074 v k.ú.Vrábče stavba „Revitalizace trati České Budějovice - Volary“.
(Schváleno 7 hlasy)
9) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2017, č.7/2017 a č.8/2017.

10) Různé
- ZO bylo seznámeno s informací ohledně podaných žádostí o dotace.
POV JK – chodník Vrábče-zastávka – dotace přidělena ve výši 220.000,--Kč
MMR – oprava márnice – dotace nepřidělena
JK – Malá Vrábecká slavnost - dotace nepřidělena
JK – oprava hráze rybníka Koroseky - dotace nepřidělena
JK – výstavba altánu proti oslunění v MŠ Vrábče - dotace nepřidělena.
- Starosta podal informci ohledně připravovaného majetkoprávního vypořádání pozemků pod
nově vzniklým chodníkem v lokalitě Vrábče-zastávka. Výkup těchto pozemků bude činit
28.550,--Kč.
- Starosta podal informaci ohledně provedené přeložky vodovodního řádu v ulici Zastávka-U
Rybníka, která si vyžádala náklady 135.633,--Kč.
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-

ZO bylo seznámeno s žádostí klubu RADOST – Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., ohledně poskytnutí příspěvku na svou činnost. ZO souhlasí s
poskytnutím příspěvku 1.000,--Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí
finančního daru.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 12.7.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 7.6. 2017 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VR ÁBČE K ZÁPISU č. 6/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Pro uzavírání manželství den sobotu a místo budovu Obecního domu čp.230. (7 hlasů pro)
2) Smlouvu o dílo na zpracování Změny č.1 ÚP obce Vrábče. (6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)
3) Doplněk č.3 Aktualizace POV Vrábče a okolních osad 2014 – 2018. (7 hlasů pro)
4) Prodloužení chodníku podél hřbitovní zdi od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu
37.458,--Kč (7 hlasů pro)
5) Pořízení leteckých snímků obce Vrábče za cenu 24.000,--Kč bez DPH. (7 hlasů pro)
6) Cenovou nabídku na stavbu altánu proti oslunění v MŠ Vrábče od firmy Jihočeská stavební
spol. s r.o. a KLEMPÍŘSTVÍ Patrik Voráček za cenu 52.790,--Kč. (7 hlasů pro)
7) Projednání cenové nabídky na opravu hráze rybníka v Korosekách na příštím zasedání.
(7 hlasů pro)
8) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, spočívající v novém kabelovém vedení
na parcelách č.3181/11, 4018, 4165 a 4074 v k.ú.Vrábče stavba „Revitalizace trati České
Budějovice - Volary“. (7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru klubu RADOST ve výši 1.000,--Kč.
(7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.6/2017, č.7/2017 a č.8/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 7.6. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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