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.7/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 12.7. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Vojč, Kubata
Omluveni: p.Záviš, Zdrha
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.6.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.6.2017.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Žádost o změnu ÚP
Cenová nabídka na opravu hráze rybníka v Korosekách
Darovací smlouva
Příspěvek na hasičskou soutěž na počest Karla Trnky
Žádost o prodej části parcely č.4032 v k.ú.Vrábče
Rozpočtové opatření č.9/2017 a č.10/2017
Různé

1) ZO projednalo žádost Ing.Petry Bednářové a paní Zdeňky Peřkové ohledně zařazení
pozemků pro bydlení parcela č.3836 a č.3834 v k.ú.Vrábče lokalita Koroseky, do nejbližší
změny ÚP obce Vrábče. Vzhledem k tomu, že Změna ÚP č.1 již probíhá a tudíž není
možné do tohoto procesu vstupovat, ZO navrhuje, aby předložená žádost byla zařazena do
nové Změny ÚP č.2, která bude zahájena nejdříve 1 rok od vydání Změny ÚP č.1 a
veškeré náklady s touto změnou budou hrazeny ze strany žadatelů. ZO pověřuje starostu,
aby tuto žádost zařadil do pořadníku příští Změny ÚP č.2. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu hráze rybníka v Korosekách, která
byla předložena v upravené variantě oproti dvoum variantám, které byly předloženy na
minulém zasedání ZO. ZO souhlasí s předloženou upravenou cenovou nabídkou, která
činí 109 050,--Kč včetně DPH ze strany firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. (Schváleno 7
hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Darovací smlouvu, kdy dárce
Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. darují obdarovanému Obci Vrábče finanční dar ve
výši 30.000,--Kč, který bude použit ve prospěch MŠ Vrábče. (Schváleno 7 hlasy)
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4) ZO bylo seznámeno s informací ohledně uspořádání hasičské soutěže ze strany SDH
Vrábče na počest Karla Trnky , která se uskuteční dne 15.7.2017 na Náplavce u Dlouhého
mostu v Českých Budějovicích. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
z rozpočtu obce do výše 4.000,--Kč na zajištění cen pro tuto soutěž. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje části parcely č.4032 ostatní plocha v k.ú Vrábče.
Oznámení o prodeji této parcely bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a
ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 6 hlasy, 1 hlas se zdržel)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.9/2017 a č.10/2017.
7) Různé
ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy NEOGENIA na mobilní rozhlas a prozatím
nedoporučuje nabídku akceptovat.
- Starosta podal informaci ohledně vydaného souhlasu s investicemi, které vynaložil nájemce
restaurace “Hospoda Na zastávce” pan Vlastmil Hrdina k lepšímu komfortu poskytovaných
služeb.
- Místostarosta seznámil členy ZO s informací ohledně nízkého usazení žlabů podél
komunikace ve Slavči. ZO se touto záležitostí bude zabývat.
-

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.8.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 12.7. 2017 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 7/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na opravu hráze rybníka v Korosekách od firmy Jihočeská stavební spol.
s r.o. za cenu 109 050,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro)
2) Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 30.000,--Kč ve prospěch MŠ Vrábče.(7 hlasů pro)
3) Poskytnutí finančního příspěvku do výše 4.000,--Kč na ceny do hasičské soutěže na počest
Karla Trnky. (7 hlasů pro)
4) Záměr prodeje části pozemku parcela č.4032 v k.ú.Vrábče. (6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)
Pověřuje starostu
1) Zaevidovad žádost Ing.Petry Bednářové a Zdeňky Peřkové ohledně zařazení pozemků pro
bydlení parcela č.3836 a č.3834 v k.ú.Vrábče lokalita Koroseky do pořadníku Změny ÚP
č.2. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.9/2017 a č.10/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 12.7. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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