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.8/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.9.2019 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Homolková, Stýblo, M. Novotný, Záviš,
Trapl, Podzimková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.8.2019
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.8.2019
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330047439/001
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330036382/009
Žádost o koupi části parcel č. 4021/2 a č. 4027 v k.ú.Vrábče
Cenová nabídka na opravu a zbavení řasy na severní straně fasády budovy OÚ
Žádost o zkrácení mimo sezonní pracovní doby v Hospodě Na Zastávce
Rozpočtové opatření č. 14/2019 a č. 15/2019
Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330047439/001 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 parcele č. 4017 a č. 4018 v k.ú.Vrábče lokalita Pod
Třebištěm stavba „Vrábče, polní cesta C1, přeložka kab. NN“. (Schváleno 9 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
CB-014330036382/009 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. 4128 v k.ú.Vrábče lokalita U Rybáka , stavba
„Pozděraz chaty - NN“. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje části parcel č. 4021/2 a č. 4027 v k.ú Vrábče.
Oznámení o prodeji části těchto parcel bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu
15 dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 9 hlasy)
4) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu a zbavení řasy na severní straně
fasády budovy OÚ včetně materiálu (stavění + bourání lešení, 2 x samočistící nátěr, 1 x
penetrační nátěr, 2 x nátěr barvy) na severní straně objektu čp. 33 – budova OÚ od
Pavla Dudy za cenu 86.850,--Kč včetně DPH. ZO s předloženou cenovou nabídkou
souhlasí. Tyto práce budou provedeny v termínu duben - květen 2020. (Schváleno 9
hlasy)
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5) ZO bylo seznámeno s žádostí od nájemce Hospody Na Zastávce pana Vlastimila Hrdiny
o zkrácení mimo sezonní pracovní doby v Hospodě Na Zastávce v době říjen – březen.
ZO s předloženou žádostí souhlasí za podmínky, že v sobotu a neděli bude zavírací
doba v 22.00 hodin. (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2019 a č. 15/2019 - viz příloha zápisu
č. 8/2019.
7) Různé
- Starosta seznámil členy ZO se škodní událostí ohledně poškození fasády na budově
hasičské zbrojnice ve Vrábči vlivem přírodních živlů. Nahlášeno na pojišťovnu.
- Starosta předložil cenovou nabídku ze strany společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. ohledně náhrady betonového sloupu plastovým sloupkem
umístěným v chodníku ulice Zastávka – Budějovická za cenu 9.211,42 Kč. ZO s
předloženou nabídkou souhlasí. (Schváleno 9 hlasy)
- Starosta předložil žádost od M. Duscha a P. Kuchtové ohledně pronájmu bývalé
budovy obchodu ve Slavči k rekreačnímu účelu. Zároveň byl předložen návrh na
úpravu vnitřních prostor v této nemovitosti + připojení na infrastrukturu. ZO
pověřuje starostu o zajištění cenové nabídky na tuto úpravu a na příštím zasedání
ZO bude rozhodnuto jakým způsobem a v jakém rozsahu budou úpravy budovy
řešeny. (Schváleno 9 hlasy)
- Starosta předložil návrh paní Jitky Kocánové ohledně zřízení informační skříňky pro
možnost nabízení a poptávání, např. zahradních výpěstků a jiné inzerce. Pro tento
účel byla navržena a ze strany OÚ bude uvolněna informační vývěska ve Vrábči-ves
umístěná u poštovních schránek a následně bude další vývěsní skříňka umístěna v
autobusové čekárně Vrábče-Zastávka.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.10.2019 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče
Ve Vrábči dne 4.9.2019 v 20.10 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 8/ 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 zřízení věcného břemene č.: CB-014330047439/001 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 parcele
č. 4017 a č. 4018 v k.ú.Vrábče lokalita Pod Třebištěm stavba „Vrábče, polní cesta C1,
přeložka kab. NN“. (9 hlasů pro)
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330036382/009 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. 4128 v
k.ú.Vrábče lokalita U Rybáka , stavba „Pozděraz chaty - NN“.
3) Prodej části parcel č. 4021/2 a č. 4027 v k.ú Vrábče. (9 hlasů pro)
4) Cenovou nabídkou na opravu a zbavení řasy na severní straně fasády budovy OÚ včetně
materiálu (stavění + bourání lešení, 2 x samočistící nátěr, 1 x penetrační nátěr, 2 x nátěr
barvy) na severní straně objektu čp. 33 – budova OÚ od Pavla Dudy za cenu 86.850,-Kč včetně DPH. (9 hlasů pro)
5) Zkrácení mimo sezonní pracovní doby v Hospodě Na Zastávce v době říjen – březen.
(9 hlasů pro)
6) Cenovou nabídku ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ohledně náhrady betonového sloupu plastovým sloupkem umístěným v chodníku ulice
Zastávka – Budějovická za cenu 9.211,42 Kč. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit cenovou nabídku na úpravu vnitřních prostor v budově bývalého obchodu ve
Slavči. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 14/2019 a č. 15/2019
2) Různé
Ve Vrábči dne 4.9.2019
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková
František Ohrazda
starosta obce
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