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

Z Á P I S č . 11 / 2 0 1 8
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.11.2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Záviš, Trapl, M. Novotný, Homolková,
Podzimková
Omluveni: p. Stýblo
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.10.2018
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.10.2018.
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, I. Homolková
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
2) Schválení odměn neuvolněným členům ZO
3) Návrh členů výborů a komisí
4) Návrh zástupců jednotlivých osad
5) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
7) Žádost o změnu ÚP
8) Žádost o změnu ÚP
9) Stanovení ceny vodného na rok 2019
10) Stanovení ceny stočného na rok 2019
11) Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2019
12) Žádost Jihočeského centra o finanční příspěvek
13) Žádost do POV pro rok 2019
14) Rozpočtové opatření č.16/2018 a č.17/2018
15) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022
16) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2019
17) Statut sociálního fondu obce Vrábče
18) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. (Schváleno 8 hlasy)
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2) ZO schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů ve stejné
výši jako mělo dosavadní ZO s platností od 8.11.2018.
místostarosta
5.000,--Kč
předseda výboru
2.000,--Kč
člen ZO
1.000,--Kč
(Schváleno 8 hlasy)
3) ZO projednalo ukončení činnosti výborů a komisí ke dni voleb do ZO dne 5.10.2018 a
následně schválilo návrh nových členů do výborů a vzalo na vědomí návrh starosty na
jmenování nových členů komisí při OÚ Vrábče s platností od 7.11.2018.
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Sociální komise:
Kulturní komise:

Záviš Pavel
Homolková Iveta
Novotný Zdeněk
Stýblo Milan
Vojčová Jindra
Junková Stýblová Eliška
Márová Michaela
Kadlecová Miroslava

(Schváleno 8 hlasy)
4) ZO vzalo na vědomí předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad a částí obce:
Ohrazda – Koroseky + Rozinka + Ves-Na Dolánku 602 175 701
Trapl – Slavče-rozcestí + Slavče
732 667 657
Fessl – Ves-Na Návsi + Ves–Ke Školce
721 606 613
Novotný Z – Kroclov + Ves-Na Horánku
775 262 446
Novotný M – Zastávka-Pod Tratí + Zastávka-U Rybníka 606 767 761
Záviš – Zastávka-Budějovická (levá strana) + Zastávka U Lesa
602 157 625
Podzimková – Zastávka-Budějovická (pravá strana) + Zastávka-Pod Třebištěm739 272 749
Homolková – Zastávka-Pod Klukem + Zastávka-U Hřiště 602 110 627
Stýblo – Nová Hospoda + Ves-Kroclovská 602 496 111
5) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN
na parcele č.555/6 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče Zastávka, K/401/92, Klíma, NN“ za
jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy)
6) ZO v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/200Sb. Pověřuje starostu obce
k provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2018 – 2022 v následujícím
rozsahu:
Příjmy
– bez omezení
Příjmy dotací – bez omezení
Výdaje
- na jedno rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu – zvyšovat do
500.000,--Kč a snižovat nad rámec závazného ukazatele bez omezení.
(Schváleno 8 hlasy)
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7) ZO projednalo žádost pana Stanislava Knytla ml. ohledně zařazení pozemku pro bydlení
parcely č.3181/7, 3181/9 a 3181/18 v k.ú.Vrábče lokalita Zastávka, 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 8 hlasy)
8) ZO projednalo žádost paní Marcely Chromé ohledně zařazení pozemku pro bydlení parcely
č.3830 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov, 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 8 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2019, předložený ze strany
provozovatele ČEVAK a.s. , který předložila Ing. Součková, ohledně stanovení výše
poplatku za vypouštění odpadních vod, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši
35,26,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. . Navýšení ceny stočného je 2,48 Kč/m3. Toto navýšení
ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu ČOV a zvýšením ceny za likvidaci kalů.
(Schváleno 8 hlasy)
10) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2019, předložený ze strany
provozovatele ČEVAK a.s., který předložila Ing.Součková, ohledně stanovení výše
poplatku za vodné, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši 24,04 Kč za 1 m3
včetně DPH. Navýšení ceny vodného je 0,98 Kč/m3. Toto navýšení ceny je odvozeno
povinností tvořit fond na opravu vodovodního zařízení a zvýšením ceny za elektřinu. Pevná
sazba za vodoměr je stanovena ve výši 277,--Kč bez DPH, tato cena zůstává ve výši roku
2018. (Schváleno 8 hlasy)
11) ZO bylo seznámeno s informací od firmy FCC České Budějovice s.r.o., že pro rok 2019
nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, takže cena za odvoz a
likvidaci odpadů pro rok 2019 zůstává ve výši roku 2018.
Týdenní svoz
2.000,--Kč
Kombinovaný svoz 1.700,--Kč
Čtrnáctidenní svoz 1.400,--Kč
Jednorázový svoz
80,--Kč
(Schváleno 8 hlasy)
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12)ZO byla předložena a následně schválena žádost Jihočeského centra pro zdravotně postižené
seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice ohledně žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu
obce ve výši 2.000,--Kč na sociální služby pro rok 2019. (Schváleno 8 hlasy)
13) ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2019.V rámci programu POV dotační titul č.2
na akci “I.etapa-oprava povrchu účelové komunikace U Rybáka” v částce cca 1.000.000,--Kč
dotace 300.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 8 hlasy)
14) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.16/2018 a 17/2018, viz přílohy zápisu č.11/2018.
15) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí předložený Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na rok 2020 – 2022. (Schváleno 8 hlasy)
16) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí Návrh rozpočtu pro rok 2019, který je přebytkový a
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému vyjádření občanů.
- Příjmy 9 355.000,--Kč
- Výdaje 8 683.000,--Kč
Přebytek ve výši 672.000,--Kč bude použit ke splácení úvěru. (Schváleno 8 hlasy)
17)ZO projednalo a následně schválilo upravený Statut sociálního fondu Obce Vrábče.
(Schváleno 8 hlasy.)
18) Různé
Starosta podal následující informace:
- Stav finančních prostředků obce k 31.10.2018
Účet GE
10 582 623,67 Kč
Účet GE
390 306,83 Kč
Účet ČNB
1 137 059,40 Kč
Celkem běžné účty 12 307 546,55 Kč
Účet soc.fond
110 838,06 Kč
Pokladna
33 533,00 Kč
Zůstatek úvěru
867 930,03 Kč
-

V rámci rekonstrukce prostor bývalé restaurace Na Rynku, budou židle z této restaurace
použity pro výměnu židlí v kostele sv.Václava ve Vrábči a též budou dány pro potřebu TJ
Vrábče, z.s. a SDH Koroseky - včetně stolů. Židle z kostela budou nabídnuty zdarma
občanům.
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-

Požadavek na zajíždění autobusového spoje na lince 330 056 spoj 13 do osady Slavče byl ze
strany společnosti JIKORD s.r.o. akceptován a proto bude od nového jízdního řádu , to je od
9.12.2018 zajíždět tento ranní spoj do osady Slavče. Dle informace společnosti JIKORD
s.r.o. v případě, že tento spoj nebude cestujícími ze Slavče dostatečně využíván, bude od
července 2019 zrušen.

-

Starosta předložil návrh na zakoupení dvou kusů kontejnerů na tříděný odpad (papír +
plasty) na sběrné místo Vrábče-ves proto, že tříděný odpad je ukládán z důvodu přeplnění
stávajících kontejnerů na zem. ZO s návrhem souhlasí a pověřuje starostu kontejnery
zajistit.

-

Starosta předložil návrh na pořízení kamerového systému na hřbitov a to z toho důvodu, že
se množí případy krádeží květinové výzdoby na hrobech. ZO s návrhem souhlasí a pověřuje
starostu tuto záležitost vyřídit.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5.12.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče
Ve Vrábči dne 7.11.2018 v 21.45 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

I. Homolková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 11/ 2 0 1 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, paní Ivetu Homolkovou
Schvaluje
1) Jednací řád zastupitelstva obce. (8 hlasů pro)
2) Měsíční odměnu neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí s platností od
7.11.2018 -místostarosta 5.000,--Kč, předseda výboru 2.000,--Kč, člen ZO 1.000,--Kč.
(8 hlasů pro)
3) Jmenování nových členů výborů a komisí při OÚ Vrábče s platností od 7.11.2018.
(8 hlasů pro)
4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.555/6 v
k.ú.Vrábče stavba „Vrábče Zastávka, K/401/92, Klíma, NN“ zajednorázovou úhradu
5.000,--Kč. (8 hlasů pro)
5) Poplatek za vypouštění odpadních vod pro rok 2019 ve výši 35,26,-- Kč za 1 m3 včetně
DPH. (8 hlasů pro)
6) Poplatek za vodné pro rok 2019 ve výši 24,04,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. (8 hlasů pro)
7) Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2019: týdenní svoz - 2.000,--Kč, kombinovaný
svoz 1.700,--Kč, čtrnáctidenní svoz - 1.400,--Kč a jednorázový svoz - 80,--Kč. (8 hlasů
pro)
8) Finanční příspěvek 2.000,--Kč pro Jihočeské centrum. (8 hlasů pro)
9) Podání žádosti do POV pro rok 2019 - dotační titul č.2 na akci “I.etapa-oprava povrchu
účelové komunikace U Rybáka”. (8 hlasů pro)
10) Návrh rozpočtu pro rok 2019. (8 hlasů pro)
11) Statut sociálního fondu Obce Vrábče. (8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2018 – 2022 v následujícím
rozsahu: Příjmy – bez omezení, Příjmy dotací – bez omezení, Výdaje - na jedno
rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu – zvyšovat do 500.000,--Kč a snižovat
nad rámec závazného ukazatele bez omezení. (8 hlasů pro)
2) Zaevidovad žádost Stanislava Knytla ml. ohledně zařazení pozemku pro bydlení parcela
č.3181/7, 3181/9 a 3181/18 v k.ú.Vrábče do pořadníku Změny ÚP č.2. (8 hlasů pro)
3) Zaevidovad žádost Marcely Chromé ohledně zařazení pozemku pro bydlení parcela
č.3830 v k.ú.Vrábče do pořadníku Změny ÚP č.2. (8 hlasů pro)
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Bere na vědomí
1) Předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad a částí obce.
2) Rozpočtové opatření č. 16/2018 a č.17/2018.
3) Návrh rozpočtu pro rok 2019.
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2022.
5) Různé.
Ve Vrábči dne 7.11.2018
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Iveta Homolková

František Ohrazda
starosta obce
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