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Z Á P I S  č . 6 / 2 0 1 8  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.6. 2018 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl,Vojč, Z.Novotný, Záviš, Zdrha, Kubata 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.5.2018 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.5.2018. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.Novotný 

 

Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, 

že je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program 

1) Účetní závěrka obce Vrábče za rok 2017 

2) Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2017 

3) Žádost o koupi části parcely č.267/9 v k.ú.Slavče 

4) Smlouva č. 1030042129/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

5) Smlouva č. CB-014330042993/001 o zřízení věcného břemene 

6) Smlouva č. CB-014330043358/001 o zřízení věcného břemene 

7) Cenová nabídka na prodloužení tarasu v Kroclově 

8) Cenová nabídka na prodloužení vodovodního řadu ve Slavči 

9) Žádost o finanční příspěvek na kamerový systém pro MŠ Vrábče 

10) Plán rozvoje sportu obce Vrábče na rok 2018 - 2025 

11) Počet volených zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí 2018 

12) Rozpočtové opatření  č.7/2018 

13) Různé 

 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Účetní závěrku obce Vrábče za rok 

2017 viz příloha zápisu 6/2018. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2) ZO projednalo  zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2017 a 

závěrečný účet obce za rok 2017 (vyvěšeno 15.5.2018, sejmuto 6.6.2018) a souhlasí s 

celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 9 hlasy) 

 

3) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje části parcely č.267/9 ostatní plocha v k.ú. 

Slavče. 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 9 hlasy) 
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4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.1030042129/001  o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 10.400,--Kč mezi obcí 

Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), 

spočívající v novém kabelovém vedení  na parcelách č.4018 a č.4017 v k.ú.Vrábče 

lokalita cesta kolem hřbitova, stavba „Vrábče, polní cesta C1, přeložka kab. NN“.  

(Schváleno 9 hlasy) 

 

5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330042993/001 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.3322/1 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov, stavba 

„Kroclov parcela číslo 1303/7  kabel NN“.  (Schváleno 9 hlasy) 

 

6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330043358/001 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.555/6 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, 

stavba „Vrábče Zastávka, K396, Klimešová, NN“.  (Schváleno 9 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na prodloužení 

kamenného tarasu v Kroclově od firmy Rubenvolf  za cenu 42.229,-- Kč včetně DPH. 

(Schváleno 9 hlasy) 

 

8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na prodloužení 

vodovodního řadu ve Slavči od firmy Rubenvolf  za cenu 248.723,-- Kč včetně DPH. 

(Schváleno 9 hlasy) 

 

9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost od ředitelky MŠ Boršov nad 

Vltavou na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,--Kč na kamerový systém, 

který bude sloužit pro zabezpečení vstupu do budovy MŠ Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10) ZO projednalo a následně schválilo předložený Plán rozvoje sportu obce Vrábče na rok 

2018 – 2025. (Schváleno 9 hlasy) 

 

11) ZO  schválilo počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 v počtu 9 

členů. (Schváleno 9 hlasy) 

 

12) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.7/2018. 

 

 

13) Různé  

- ZO bylo seznámeno s žádostí klubu RADOST – Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., ohledně poskytnutí příspěvku na svou činnost. ZO souhlasí 

s poskytnutím příspěvku 1.000,--Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o 

poskytnutí finančního daru.   
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- ZO bylo seznámeno s požadavkem organizace “Linka bezpečí” ohledně poskytnutí 

finančního příspěvku na svou činnost. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 

ve výši 1.000,--Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru. 

 

- ZO bylo seznámeno s žádostí “Posázavského sportovního a trampského klubu”, ohledně 

poskytnutí finančního příspěvku na vydání 3. dílu knižní řady “Osadní toulky”, která se 

týká bývalé “Osady kamarádů” v lokalitě U Rybáka. ZO souhlasí souhlasí s 

poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,--Kč a pověřuje starostu k podpisu 

Smlouvy o poskytnutí finančního daru.    

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.7.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 6.6. 2018 v 20.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda 

     

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             M.Novotný 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 6// 22 00 11 88   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného 

  

Schvaluje 

1) Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2017. (9 hlasů pro) 

2) Závěrečný účet obce za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez 

výhrad. (9 hlasů pro) 

3) Záměr prodeje části pozemku parcela č.267/9 v k.ú.Slavče. (9 hlasů pro) 

4) Smlouvu č.1030042129/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 10.400,--

Kč mezi obcí Vrábče ( povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů pro)  

5) Smlouvu č. CB-014330042993/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 

5.000,--Kč mezi obcí Vrábče (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů pro) 

6) Smlouvu č. CB-014330043358/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 

5.000,--Kč mezi obcí Vrábče (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů pro) 

7) Cenovou nabídku na prodloužení kamenného tarasu v Kroclově od firmy Rubenvolf  za 

cenu 42.229,-- Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

8) Cenovou nabídku na prodloužení vodovodního řadu ve Slavči od firmy Rubenvolf  za cenu 

248.723,-- Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

9) Finančního příspěvku ve výši 12.000,--Kč na kamerový systém, který bude sloužit pro 

zabezpečení vstupu do budovy MŠ Vrábče. (9 hlasů pro) 

10) Plán rozvoje sportu obce Vrábče na rok 2018 – 2025. (9 hlasů pro) 

11) Počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 v počtu 9 členů. (9 hlasů 

pro)                  

12) Finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč klubu RADOST – Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., . (9 hlasů pro) 

13) Finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč organizaci Linka bezpečí . (9 hlasů pro) 

14) Finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč na vydání 3. dílu knižní řady “Osadní toulky”.  

(9 hlasů pro) 

  

Bere na vědomí 

1) Rozpočtové opatření č.7/2018  

2) Různé    
 

Ve Vrábči dne 6.6.2018 

 

Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl     Miroslav Novotný 

 

 

 

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                   místostarosta obce                     starosta obce 

 


