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.9/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.9. 2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Vojč, Zdrha, Z.Novotný, Záviš, Trapl, M.Novotný, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.8.2018
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.8.2018.
Ověřovatelé zápisu: 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) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:CB-014330044895/001
2) Smlouva o zřízení věcného břemene č.:ZP-014330049758/001
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1030039624/007
4) Darovací smlouva
5) Inventarizace a ošetření dřevin Vrábče-náves
6) Příspěvek na celostátní veřejnou sbírku na Obec Prameny
7) Aktualizace POV 2019 – 2022
8) Obnova kanalizace ve spodním úseku kanalizační sítě Vrábče-ves
9) Rozpočtové opatření č.11/2018, č.12/2018 a č.13/2018
10) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330044895/001 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 NN na parcele č.4021 a 4032/1 v k.ú.Vrábče lokalita
Vrábče-ves, stavba „Vrábče,K/39/11, Randa, 2 RD“. (Schváleno 9 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.: ZP-014330049758/001
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 nové přípojce STL na parcele č.4018 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, stavba
„Příp. STL Vrábče parc.č.554/24“. (Schváleno 9 hlasy)
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3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí č.
1030039624/007 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 11.144,--Kč mezi
obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení NN na parcele č. st.131/1, 418/3,
542 a 554/20 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, stavba „ Vrábče zastávka č.p.40 –
kabel NN“ za podmínky, že kabelová skříň, která má být zabudována ve stěně
nemovitosti čp.40 (obchod) bude umístěna v samostatném modulu, který bude
samostatně umístěn u zdi nemovitosti a ve Smlouvě o zřízení věcného břemene bude
toto zaneseno. (Schváleno 9 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 84.400,--Kč Obci Vrábče od firmy Budějovické štěrkopísky,
spol. s r.o. Tento dar je doplatek do 2% výplaty podílu na zisku za rok 2017. (Schváleno
9 hlasy)
5) ZO projednalo předloženou inventarizaci dřevin a zároveň cenovou nabídku na ošetření
těchto dřevin v lokalitě Vrábče-náves od firmy arboefekt – Martin Týmal za cenu
92 600,--Kč bez DPH. ZO s předloženou nabídkou souhlasí a navrhuje, aby dle
předložené inventarizace bylo do konce roku 2018 provedeno doporučené kácení
určených dřevin v cenové relaci cca 13 000,--Kč + DPH a ostatní ošetření stromů
provést v nejbližší době vegetačního období což je květen – červenec 2019. Finační
prostředky na toto ošetření cca 80 000,--Kč + DPH budou navrženy do rozpočtu na rok
2019. Za pokácené stromy bude provedena náhradní adekvátní výsadba. (Schváleno 9
hlasy)
6) ZO bylo seznámeno s dopisem předsedy SMS ČR Stanislava Polčáka, který informuje o
tom, že u příležitosti výročí 100 let české státnosti a pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pana Radka Vondráčka vyhlašuje SMS ČR celostátní
veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny. ZO souhlasí s poskytnutím finanční
částky 10.000,--Kč na tuto sbírku. (Schváleno 8 hlasy, proti 1 hlas )
7) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh na Aktualizaci Programu obnovy
vesnice Vrábče a okolních osad 2019 – 2022. (Schváleno 9 hlasy)
8) ZO bylo seznámeno s doporučením společnosti ČEVAK a.s., která provedla kamerovou
zkoušku ve spodním úseku kanalizační sítě Vrábče-ves z důvodu neprůchodnosti
kanalizačního sběrače (netěsnými spoji betonového potrubí prorůstá kořenový systém),
aby byl tento úsek vyměněn za plastové potrubí, nebo sanovat stávající potrubí
rukávcem. ZO souhlasí s doporučením od společnosti ČEVAK a.s. a byl renovován
úsek, který je v havarijním stavu a pověřuje starostu, aby zajistil cenovou nabídku na
neprůchodný úsek kanalizace od firmy Zemní práce Pavel Rubenvolf a firmy Jihočeská
stavební spol. s r.o. (Schváleno 8 hlasy, proti 1 hlas)
9) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2018, č.12/2018 a č.13/2018.
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10) Různé
- Starosta předložil cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o..na úpravu
prostranství určeného pro kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Vrábče-zastávka.
Náklady na tuto úpravu činí 78 060,--Kč s DPH. Úprava prostranství by se měla
uskutečnit během měsíce října. ZO tuto informaci bere na vědomí.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.10.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 5.9. 2018 v 20.30 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 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomír Fessl, pan Miroslav Novotný
Schvaluje
1) Smlouvu č. CB-014330044895/001 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 NN na parcele č.4021 a
4032/1 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-ves, stavba „Vrábče,K/39/11, Randa, 2 RD“. (9
hlasů pro)
2) Smlouvu č.: ZP-014330049758/001 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 nové přípojce STL na parcele č.4018 v k.ú.Vrábče
lokalita Vrábče-zastávka, stavba „Příp. STL Vrábče parc.č.554/24“. (9 hlasů pro
3) Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030039624/007 o zřízení věcného břemene za
jednorázovou náhradu 11.144,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení NN
na parcele č. st.131/1, 418/3, 542 a 554/20 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, stavba
„ Vrábče zastávka č.p.40 – kabel NN“ za podmínky, že kabelová skříň, která má být
zabudována ve stěně nemovitosti čp.40 (obchod) bude umístěna v samostatném modulu,
který bude samostatně umístěn u zdi nemovitosti. a ve Smlouvě o zřízení věcného
břemene bude toto zaneseno. (9 hlasů pro)
4) Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 84.400,--Kč Obci Vrábče od
firmy Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. (9 hlasů pro)
5) Inventarizaci dřevin a cenovou nabídku na ošetření těchto dřevin v lokalitě Vrábčenáves od firmy arboefekt – Martin Týmal za cenu 92 600,--Kč bez DPH a do konce roku
2018 provés doporučené kácení určených dřevin v cenové relaci cca 13 000,--Kč + DPH
a ostatní ošetření stromů provést v nejbližší době vegetačního období což je květen –
červenec 2019. Za pokácené stromy bude provedena náhradní adekvátní výsadba (9
hlasů pro)
6) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,--Kč do veřejné sbírky pořádané
Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny.
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018,
čj.: KUZL 60663/2018. (8 hlasů pro, 1 hlas proti)
7) Aktualizaci Programu obnovy vesnice Vrábče a okolních osad 2019 – 2022. (9 hlasů
pro)
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Pověřuje starostu
1) Zajistil cenovou nabídku na opravu neprůchodné kanalizace ve spodním úseku
kanalizační sítě Vrábče-ves. (8 hlasů pro, 1 hlas proti)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 11/2018, č.12/2018 a č.13/2018.
2) Různé.
Ve Vrábči dne 5.9.2018
Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl

Miroslav Novotný

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

František Ohrazda
starosta obce
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