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.1/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.1. 2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl,Vojč, Zdrha, Z.Novotný
Omluveni: p.Záviš, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.12.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.12.2017.
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. 1040013660/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva č. 1030042232/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva č. 1030040654/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/001
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/002
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/003
Darovací smlouva č.1/2018
Žádost o změnu ÚP
Zájmový dopis - Navázání spolupráce při realizaci plánovaného projektu v obci
Vrábče
10) Instalace topení do Hospody Na Zastávce
11) Odkácení náletových dřevin podél cesty na “Bora” (cesta ke Dvořáčkům)
12) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2017
13) Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb
14) Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
15) Rozpočtové opatření č.22/2017a č.23/2017
16) Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.1040013660/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 7.100,--Kč mezi obcí
Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný),
spočívající v novém kabelovém vedení na parcelách č.1611/1, 1607/1 a st.123 v
k.ú.Slavče lokalita Slavče-náves, stavba „Slavče ČB č p 13 kabel NN“. (Schváleno 7
hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. 1030042232/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 6.000,--Kč mezi obcí
Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný),
spočívající v novém kabelovém vedení na parcele č.1615/ v k.ú.Slavče lokalita Slavčenáves, stavba „Slavče, K/86/2, Stýblo, smyčka NN“. (Schváleno 7 hlasy)
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3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. 1030040654/001 o
smlouvě budoucí 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 parcelách č.4021 a 4032 v
k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-ves, stavba „Vrábče, K/39/11, Randa, 2 RD“. (Schváleno 7
hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace
č.2018/001 Mateřskému a rodinnému centru Vrábče, na zajištění provozu mateřského
centra v roce 2018 ve výši 15.000,--Kč. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace
č.2018/002 Mysliveckému spolku Vrábče, na podporu myslivosti v roce 2018 ve výši
10.000,--Kč. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace
č.2018/003 společnosi PREVENT 99 z.ú, na zajištění sociálních služeb v roce 2018 ve
výši 2.000,--Kč. (Schváleno 7 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Darovací smlouvu č.1/2018
Jihočeskému centru pro zdravotně postižené seniory o.p.s., pracoviště České
Budějovice, na zajištění sociálních služeb v roce 2018 ve výši 2.000,--Kč. (Schváleno 7
hlasy)
8) ZO projednalo žádost paní Jaroslavy Hanetšlégrové ohledně zařazení pozemku pro
bydlení parcela č.3799 v k.ú.Vrábče lokalita U křížku, do nejbližší změny ÚP obce
Vrábče. Vzhledem k tomu, že Změna ÚP č.1 již probíhá a je téměř před dokončením,
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)
9) ZO bylo seznámeno se “Zájmovým dopisem” předloženým ze strany společnosti
INVEST GATE Funds SICAV a.s. ohledně navázání spolupráce v rámci realizace
developerského projektu v obci. Jedná se o záměr výkupu pozemků určených
schváleným ÚP obce Vrábče pro výstavbu rodinných domů od vlastníků pozemků a
následné zainvestování těchto pozemků, včetně vybudování centrální ČOV. ZO bere na
vědomí tento Zájmový dopis.
10) ZO projednalo a následně schválilo návrh předložený ze strany pana Vlastimila Hrdiny
ohledně toho, že provede na vlastní náklady instalaci plynového topení v Hospodě Na
Zastávce č.40, Zastávka-Budějovická, kde je v současné době jako nájemce. (Schváleno
7 hlasy)
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11) ZO vzalo na vědomí informaci, že odkácení náletových dřevin podél cesty na “Bora”
(cesta ke Dvořáčkům), které se bude provádět z důvodu plánované rekonstrukce této
polní cesty C2 v rámci pozemkových úprav, je součástí projektu rekonstrukce polní
cesty C2.
12) ZO vzalo na vědomí výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2017
Stav finančních prostředků k 1.1.2017
7 105 215,93Kč
Skutečné příjmy k 31.12.2017 (rozpočet 7 330 000,--)
11 604 220,39 Kč
Skutečné vydání k 31.12.2017 (rozpočet 6 658 000,--)
8 846 837,42 Kč
Sociální fond
103 016,33 Kč
Celkem běžné účty
9 174 268,27 Kč
Stav finančních prostředků k 31.12.2017
9 277 284,60 Kč
13) ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.
14) ZO bylo seznámeno s “Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679”,
známé jako GDPR – ochrana osobních údajů. Toto nařízení vstupuje v platnost od
25.5.2018. Jelikož toto nařízení musí obec akceptovat, je nutné, aby byla vypracována
analýza procesů a rizik + implementace + zřízení pověřence. Z tohoto důvodu ZO
pověřuje starostu, aby tyto záležitosti řešil ve své kompetenci. (Schváleno 7 hlasy)
15) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.22/2017 a č.23/2017.
16) Různé
- ZO bylo seznámeno s novelou zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) s účinností od 1.1.2018, kdy nabývá účinnost zákon
č.225/2017Sb., který je novelou stavebního zákona. Na základě této novely je Magistrát
města Č.Budějovice, který je orgánem územního plánování oprávněn požadovat úhradu
nákladů za zpracování změny územního plánu nebo zpracování územní studie.
- ZO bylo seznámeno s protokolem o vytýčení pozemku parcela č.4084 a č.4006 v
k.ú.Vrábče lokalita Koroseky – pěšina z Korosek do Vrábče-ves.
- ZO bylo seznámeno s podanou žádostí o stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích o zřízení dvou míst pro přecházení na silnici II/143 a
III/14317 v lokalitě Nová Hospoda.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.2.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 3.1. 2018 v 20.45 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

M.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 1/ 2 0 1 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného
Schvaluje
1) Smlouvu č.1040013660/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 7.100,-Kč mezi obcí Vrábče ( povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)
2) Smlouvu č.1030042232/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 6.000,Kč mezi obcí Vrábče ( povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)
3) Smlouvu č.1030040654/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 5.000,Kč mezi obcí Vrábče ( povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)
4) Smlouvu o poskytnutí dotace č.2018/001 Mateřskému a rodinnému centru Vrábče, na
zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 ve výši 15.000,--Kč. (7 hlasů pro)
5) Smlouvu o poskytnutí dotace č.2018/002 Mysliveckému spolku Vrábče, na podporu
myslivosti v roce 2018 ve výši 10.000,--Kč. (7 hlasů pro)
6) Smlouvu o poskytnutí dotace č.2018/003 společnosi PREVENT 99 z.ú, na zajištění
sociálních služeb v roce 2018 ve výši 2.000,--Kč. (7 hlasů pro)
7) Darovací smlouvu č.1/2018 Jihočeskému centru pro zdravotně postižené seniory o.p.s.,
pracoviště České Budějovice, na zajištění sociálních služeb v roce 2018 ve výši 2.000,-Kč. (7 hlasů pro)
8) Návrh pana Vlastimila Hrdiny ohledně toho, že provede na vlastní náklady instalaci
plynového topení v Hospodě Na Zastávce čp.40. (7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zaevidovad žádost Jaroslavy Hanetšlégrové ohledně zařazení pozemku pro bydlení
parcela č.3799 v k.ú.Vrábče do pořadníku Změny ÚP č.2. (7 hlasů pro)
2) Zajistit ve své kompetenci vypracování analýzy procesů a rizik + implementace +
zřízení pověřence v rámci GDPR. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Zájmový dopis od společnosti INVEST GATE Funds SICAV a.s.
2) Odkácení náletových dřevin podél cesty na “Bora” je součástí projektu rekonstrukce
polní cesty C2.
3) Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2017
4) Výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za
rok 2017.
5) Rozpočtové opatření č.22/2017 a č.23/2017
6) Informace v bodu „Různé“
Ve Vrábči dne 3.1. 2018
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Miroslav Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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