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.5/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.6.2019 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Trapl, Stýblo, M. Novotný, Podzimková,
Záviš, Homolková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 10.4.2019
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 10.4.2019
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, Mgr. P. Podzimková
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 poskytnutí návratné finanční výpomoci
2) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 400919
3) Smlouva o servisu plošiny
4) Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
5) Žádost o dotaci z SFŽP na realizaci dvou hydrogeologických vrtů VR-1 a VR-2
6) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
7) Žádost o finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
8) Vyhodnocení ankety – využití budovy bývalého obchodu ve Slavči
9) Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JK 2019
10) Smlouva č. 1030051168/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11) Rozpočtové opatření č. 7/2019 , č. 8/2019 a č. 9/2019
12) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouva o poskytnutí návratné
finanční výpomoci uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Dobrovolným svazkem obcí Blanský
les – podhůří ve výši 400.000,--Kč na pořízení kompostérů pro Obec Vrábče. Splatnost
návratné finanční výpomoci je stanovena nejpozději do 31.12.2020 na účet obce
Vrábče. (Schváleno 9 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
400919 ohledně doplnění 2 kusů kabinových dveří, čtečky čipů v kabině a dodávky 10
kusů čipů pro plošinu pro sociální byty v čp. 33 Vrábče od firmy VÝTAHY LINE s.r.o
za cenu 64.000,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o servisu plošiny pro sociální
byty v čp. 33 Vrábče s firmou VÝTAHY LINE s.r.o. (Schváleno 9 hlasy)
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4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o spolupráci při zabezpečení
požární ochrany mezi obcí Vrábče jako poskytovatel a obcí Hradce jako žadatel.
Smlouva zajišťuje sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany a zřízení
společné jednotky požární ochrany. Žadatel poskytne poskytovateli paušální roční
poplatek ve výši 6.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
5) Vzhledem k tomu, že stávající zdroje vody včetně vodovodní rozvodné sítě jsou pro
současnou spotřebu vody kapacitně nedostačující, ZO souhlasí s podáním žádosti o
dotaci z národního programu SFŽP – výzva 2/2018 na realizaci dvou průzkumných
hydrogeologických vrtů VR-1 a VR-2. Výše dotace je 60 %. ZO zároveň souhlasí, aby
žádost o dotaci byla podána ze strany firmy GPL-INVEST s.r.o., která zajistí veškerou
administraci žádosti za cenu 41.000,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy)
6) 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.
(Schváleno 9 hlasy)
7) 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. (Schváleno 9 hlasy)
8) ZO bylo se známeno s výsledkem ankety, která se uskutečnila v osadě Slavče, ohledně
využití budovy bývalého obchodu ve Slavči s výsledkem 11 návrhů pro využití
skladových prostorů pro obec, 11 návrhů pro rekreační nebo trvalé bydlení a 1 návrh
pro odkoupení do svého vlastnictví. Jelikož při setkání zástupců obce a občanů osady
Slavče byly mimo jiné vzneseny ze strany občanů pro ně důležitější investice
(rekonstrukce vodovodu, odbahnění rybníka), než přebudování budovy bývalého
obchodu. ZO prozatím budovu bývalého obchodu, ponechá ve stávajícím stavu.
(Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. Účelem neinvestiční dotace
je poskytnutí peněžních prostředků ve výši 300.000,--Kč na realizaci „Oprava
komunikace U Rybáka – I. etapa“. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. 1030051168/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 10.000,--Kč mezi
obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení na parcele č. 424/2 v k.ú. Vrábče
lokalita Vrábče-zastávka, stavba „Vrábče K3760/5, NN příp. 3x OM“. (Schváleno 9
hlasy)
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11) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019, č. 8/2019 a č. 9/2019 - viz příloha
zápisu č.5/2019.
12) Různé
- Starosta předložil návrh na provedení oprav omítek na schodišti, které slouží pro
přístup k sociálním bytům v čp.33 Vrábče a do archivu obce. Opravu omítek
provede pan Nebáznivý za cenu 46.800,--Kč. ZO s předloženou cenovou nabídkou
souhlasí.
- Starosta seznámil členy ZO s anonymní stížností od “Občanů Vrábče” na provoz
obecní hospody Na Zastávce. Přesto, že ZO zásadně odmítá řešit jakékoliv anonymy
a to z toho důvodu, že není komu adresně odpovědět, souhlasí s tím, aby stížnost
byla předána nájemci hospody panu Hrdinovi k přímému vyřízení.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.7.2019 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče
Ve Vrábči dne 5.6.2019 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 5/ 2 0 1 9
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi Obcí Vrábče a
Dobrovolným svazkem obcí Blanský les – podhůří ve výši 400.000,--Kč na pořízení
kompostérů pro Obec Vrábče. (9 hlasů pro)
2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 400919. (9 hlasů pro)
3) Smlouvu o servisu plošiny pro sociální byty s firmou VÝTAHY LINE s.r.o. (9 hlasů
pro)
4) Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany mezi obcí Vrábče jako
poskytovatel a obcí Hradce jako žadatel za paušální roční poplatek ve výši 6.000,--Kč.
(9 hlasů pro)
5) Podání žádosti o dotaci z národního programu SFŽP - výzva 2/2018 na realizaci dvou
průzkumných hydrogeologických vrtů VR-1 a VR-2, výše dotace 60 % a nabídku firmy
GPL-INVEST s.r.o. na zajištění administrace této žádosti. (9 hlasů pro)
6) Finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč organizaci Linka bezpečí. (9 hlasů pro)
7) Finanční příspěvek ve výši 1.000,--Kč klubu RADOST – Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., . (9 hlasů pro)
8) Prozatím budovu bývalého obchodu ve Slavči ponechat ve stávajícím stavu. (9 hlasů
pro)
9) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci POV JK v roce 2019 – dotace ve výši
300.000,--Kč na akci „Oprava komunikace U Rybáka – I. etapa“. (9 hlasů pro)
10) Smlouvu č. 1030051168/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za
jednorázovou náhradu 10.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení na
parcele č. 424/2 v k.ú. Vrábče lokalita Vrábče-zastávka, stavba „Vrábče K3760/5, NN
příp. 3x OM“. (9 hlasů pro)
11) Opravu omítek na schodišti v budově OÚ č.p. 33 Vrábče. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 7/2019, č. 8/2019 a č. 9/2019
2) Různé
Ve Vrábči dne 5.6.2019
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková
František Ohrazda
starosta obce
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