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.9/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.9. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Záviš, Kubata, Z.Novotný
Omluveni: p.Vojč, Zdrha
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.8.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.8.2017.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.Novotný
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Smlouva č.1030039736/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Úprava zeleně před budovou OÚ
Pronájem plochy pro výlep volebních materiálů
Cenová nabídka na projekt vytápění v restauraci Na Zastávce
Zápis o bezúplatném převodu předmětů z majetku obce k hospodaření MŠ
Žádost o prominutí nájmu obecního domu
Rozpočtové opatření č.13/2017 a č.14/2017
Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.1030039736/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 20.000,--Kč mezi obcí Vrábče
(budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající
v novém kabelovém vedení na parcelách č.4129 a 4139 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov,
stavba „Kroclov č.parcely 3916 – kabel NN“. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti za jednorázovou náhradu 10.000,--Kč mezi společností Lesy České republiky,
s.p. (budoucí povinný) a obcí Vrábče (budoucí oprávněný) spočívající v uložení kanalizační
přípojky – podzemní dešťové kanalizace na parcele č.4008 v k.ú.Vrábče lokalita U Rybáka
stavba “Polní cesta C11”. (Schváleno 7 hlasy)
3) ZO bylo seznámeno s předloženým návrhem na úpravu stávající zeleně před budovou
obecního úřadu, kterou předložila paní J.Hálová. Jedná se o odstranění starého živého plotu,
starého drátěného plotu, úpravu terénu, úpravu stávajících keřů (střih, řez, přesazení) a
výsadba nových rostlin. Náklady na tuto akci budou činit cca 20.000,--Kč. ZO s
předloženým návrhem souhlasí. (Schváleno 7 hlasy)
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4) ZO projednalo návrh na výši poplatku za pronájem plochy pro výlep volebních materiálů na
výlepových plochách v lokalitě Vrábče-ves a Vrábče-zastávka. ZO souhlasí, aby poplatek
za výlep volebních plakátů o velikosti A3 byl 5,--Kč za kus. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou ze strany projektanta Františka Brože na
vypracování projektové dokumentace pro vytápění objektu Hospoda Na Zastávce za cenu
10.000,--Kč. ZO s předloženou nabídkou souhlasí. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo Zápis o bezúplatném převodu předmětů z majetku obce
Vrábče k hospodaření PO Mateřská škola Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště Vrábče.
(Schváleno 7 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo žádost MVDr. Karla Bedlivého, ohledně prominutí
nájmu v částce 400,--Kč za pronájem prostor Obecního domu při pořádání benefiční akce
„Běh pro psy (nejen) se psy“, který se bude konat 16.9.2017 v době 8.00 hod – 12.00 hod.
(Schváleno 7 hlasy)
8) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.13/2017 a č.14/2017.
9) Různé
- K 30.9.2017 bude ukončen pronájem nebytových prostor restaurace Vrábče-ves ze
strany pana Vlastmila Hrdiny. ZO tuto informaci bere na vědomí a souhlasí s tím, že se
nebytové prostory restaurace prozatím nebudou pronajímat.
- Rada Jihočeského kraje schválila pro obec prodej nadbytečných zásob vyfrézované
obalované drtě v objemu do 200 tun za cenu 50,--Kč bez DPH za 1 tunu. Materiál bude
použit na opravu účelových komunikací.
- Starosta podal informaci ohledně předloženého návrhu ze strany SÚS JčK na převod
pozemků zastavěných komunikacemi II. a III. třídy v k.ú.Vrábče a k.ú.Slavče. ZO se
touto záležitostí bude zabývat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.10.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 6.9. 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. 9/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného
Schvaluje
1) Smlouvu č.1030039736/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou
náhradu 20.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce,
a.s. (budoucí oprávněný) spočívající v novém kabelovém vedení na parcelách č.4129 a 4139
v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov, stavba „Kroclov č.parcely 3916 – kabel NN“. (7 hlasů pro)
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti za jednorázovou náhradu 10.000,--Kč
mezi společností Lesy České republiky, s.p. (budoucí povinný) a obcí Vrábče (budoucí
oprávněný) spočívající v uložení kanalizační přípojky – podzemní dešťové kanalizace na
parcele č.4008 v k.ú.Vrábče lokalita U Rybáka stavba “Polní cesta C11”. (7 hlasů pro)
3) Úpravu stávající zeleně před budovou obecního úřadu. (7 hlasů pro)
4) Poplatek za výlep volebních plakátů o velikosti A3 - 5,--Kč za kus. (7 hlasů pro)
5) Cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace pro vytápění objektu Hospoda
Na Zastávce za cenu 10.000,--Kč. (7 hlasů pro)
6) Zápis o bezúplatném převodu předmětů z majetku obce Vrábče k hospodaření PO MŠ
Boršov nad Vltavou odloučené pracoviště Vrábče. (7 hlasů pro)
7) Žádost MVDr.Karla Bedlivého, ohledně prominutí nájmu v částce 400,--Kč za pronájem
prostor Obecního domu při pořádání benefiční akce „Běh pro psy (nejen) se psy“ (7 hlasů
pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.13/2017 a č.14/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 6.9. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Miroslav Novotný

František Ohrazda
starosta obce
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