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.4/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.4. 2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl,Vojč, Zdrha, Z.Novotný, Kubata
Omluveni: p.Záviš
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.3.2018.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.3.2018.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.Novotný
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) Smlouva o zřízení věcného břemene č.CB-014330041071/001
2) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č.1030040322/001
3) Dodatek č.23 smlouvy o poskytování služeb
4) Žádost o poskytnutí sponzorského daru na akci “Dubenský běh pro dobrou věc”
5) Regulace minimální výměry parcely v ÚP
6) Nabídka koupi pozemku parcela č.3789 v k.ú.Vrábče
7) Rozpočtové opatření č.4/2018 a č.5/2018
8) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330041071/001 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 parcele č.1615/1 v k.ú.Slavče lokalita Slavče-náves,
stavba „Slavče, parcela 190/16, smyčka NN“. (Schváleno 8 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.1030040322/001 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 parcele č.401/33, 401/34, 1621/21a 469/25 v
k.ú.Slavče lokalita Vrábče-zastávka, stavba „Vrábče, K/469/35, Cábová, smyčka NN“.
(Schváleno 8 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předložený Dodatek č.23 smlouvy o poskytování
služeb ze strany firmy FCC České Budějovice, s.r.o., ohledně zvýšení poplatku od
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1.4.2018 za dotřiďování směsných plastů a to 1.000,--Kč bez DPH za 1 tunu. Toto
zvýšení je podmíněno tím, že na většinu vytříděného plastového odpadu není odbyt a
tak se tyto plasty likvidují termickou cestou (spalováním), které tuto likvidaci
prodražuje. (Schváleno 8 hlasy)
4) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc”
3.ročník, kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek
z této akce bude věnován na pořízení elektrického vozíku zdravotně postiženému
dětskou mozkovou obrnou Tomášovi Zdychyncovy z Křenovic. ZO souhlasí s
poskytnutím finančního příspěvku na tuto akci 5.000,--Kč a pověřuje starostu k
uzavření darovací smlouvy. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo návrh, že pro současně zastavěné území vyznačené
v platném ÚP obce Vrábče nebude platit regulace minimální výměry parcely. Tato
regulace bude platit pro celé správní území obce a bude zapracována do změny ÚP č.1.
(Schváleno 8 hlasy)
6) ZO projednalo nabídku od firmy BIO TOP s.r.o. ohledně prodeje pozemku parcela
č.3789 v k.ú.Vrábče o výměře 78 m2 za cenu 9.990,--Kč. ZO s koupí pozemku
nesouhlasí. (Schváleno 8 hlasy)
7) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2018 a č.5/2018.
8) Různé
- Starosta předložil návrh studie, která řeší nevyužívaný prostor bývalé restaurace Na
Rynku pro účely sociálního bydlení. Návrh studie počítá s využitím prostoru pro čtyři
jednopokojové byty s příslušenstvím. ZO souhlasí s tím, aby byla ze strany projektanta
pana Vochozky vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení za částku
148.800,--Kč. (Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel)
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.5.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 4.4. 2018 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

M.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 4/ 2 0 1 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného
Schvaluje
1) Smlouvu č. CB-014330041071/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu
5.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s.
(budoucí oprávněný), (8 hlasů pro)
2) Smlouvu č.1030040322/001 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). (8 hlasů pro)
3) Dodatek č.23 smlouvy o poskytování služeb ze strany firmy FCC České Budějovice,
s.r.o. (8 hlasů pro)
4) Pro současně zastavěné území vyznačené v platném ÚP obce Vrábče nebude platit
regulace minimální výměry parcely. Tato regulace bude platit pro celé správní území
obce a bude zapracována do změny ÚP č.1. (8 hlasů pro)
5) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro sociální bydlení
v nemovitosti čp.33 Ves-Na Návsi od pana Vochozky za cenu 148.800,--Kč. (7 hlasů
pro, 1 hlas se zdržel)
Neschvaluje
1) Koupi parcely č.3789 v k.ú.Vrábče o výměře 78 m2 za cenu 9.990,--Kč. (8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Základní školy a Mateřské školy
Dubné, ohledně poskytnutí finančního příspěvku 5.000,--Kč na akci “Dubenský běh
pro dobrou věc” 3.ročník. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.4/2018 a č.5/2018
Ve Vrábči dne 4.4.2018
Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Miroslav Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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