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.10/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁB ČI DNE 4.11.2020 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomní členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Trapl, M. Novotný, Z. Novotný, Podzimková,
Záviš, Stýblo
Omluvení členové ZO: p. Homolková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.10.2020
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.10.2020
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 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Stanovení ceny stočného na rok 2021
Stanovení ceny vodného na rok 2021
Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2021
Žádost do POV pro rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 – 2024
Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2021
Žádost Jihočeského centra o finanční příspěvek
Vypracování PD na akci VO Zastávka-Budějovická a VO Slavče-Rozcestí
Zpracování a administrace žádosti o dotaci na akci Oprava povrchu chodníku č.2,
Vrábče-Zastávka
10) Cenová nabídka na dovybavení obecních bytů – výroba kuchyňských linek
11) Rozpočtové opatření ke schválení ZO na rok 2020
12) Rozpočtové opatření schválené starostou obce v roce 2020
13) Žádost Základní organizace Českého svazu Včelařů z.s. Boršov nad Vltavou o
finanční příspěvek
14) Návrh darovací smlouvy – Vodního díla – prodloužení vodovodního řadu
15) Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2021, předložený ze
strany provozovatele ČEVAK a.s. , který předložila Ing. Součková, ohledně
stanovení výše poplatku za vypouštění odpadních vod, kde byl poplatek stanoven
dle kalkulace ve výši 36,59,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je
1,00 Kč/m3. Toto navýšení ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu
ČOV. (Schváleno 8 hlasy)
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2) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2021, předložený ze
strany provozovatele ČEVAK a.s., který předložila Ing.Součková, ohledně
stanovení výše poplatku za vodné, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši
25,70 Kč za 1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny vodného je 0,94 Kč/m3. Toto
navýšení ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu vodovodního zařízení.
Pevná sazba za vodoměr je stanovena ve výši 277,--Kč bez DPH, tato cena zůstává
ve výši roku 2020. (Schváleno 7 hlasy, 1 hlas se zdržel)
3) ZO bylo seznámeno s informací od firmy FCC České Budějovice s.r.o., že pro rok
2021 bude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů o 3%.
Starosta předložil návrh, aby i přesto, že se cena zvýšila, zůstal poplatek pro občany
na úrovni roku 2020.
Týdenní svoz
2 200,--Kč
obec doplácí 453,--Kč
Kombinovaný svoz 1 850,--Kč
obec doplácí 282,--Kč
Čtrnáctidenní svoz 1 500,--Kč
obec doplácí 135,--Kč
Jednorázový svoz
90,--Kč
obec doplácí 5,--Kč (Schváleno 8 hlasy)
4) ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2021 V rámci programu POV dotační
titul č. 2 na akci “Měřiče rychlosti – Zastávka-Budějovická” - požadovaná část
dotace 150 000,--Kč a na akci “Výměna svítidel VO v lokalitě Vrábče-Ves a
Vrábče-Zastávka” – požadovaná část dotace 150 000,--Kč. Finanční podíl obce
bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí předložený Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2024.
6) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí Návrh rozpočtu pro rok 2021, který je
vyrovnaný a bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému
vyjádření občanů.
- Příjmy
10 856 000,--Kč
- Výdaje
10 856 000,--Kč
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Jihočeského centra pro
zdravotně postižené seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice ohledně žádosti o
finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 2 000,--Kč na sociální služby pro rok
2021. (Schváleno 8 hlasy)
8) Starosta seznámil členy ZO s výpovědí ze strany společnosti E.ON Distribuce , a.s.
na světla VO v lokalitě Slavče-Rozcestí, která jsou umístěna na podpěrných bodech
venkovního vedení NN a s výpovědí na světla VO v ulici Zastávka-Budějovická,
která jsou též umístěna na podpěrných bodech venkovního vedení NN. Tyto
venkovní rozvody budou nahrazeny kabelovým vedením. Projektovou dokumentaci
pro E.ON bude zpracovávat společnost Jiřík & syn, v.o.s. Z tohoto důvodu starosta
navrhl, aby vypracování PD pro VO na tyto akce zpracovala taktéž společnost Jiřík
& syn, v.o.s. (Schváleno 8 hlasy)
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9) Na základě 8. výzvy MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Bezpečnost dopravy
- II ZO souhlasí, aby byla podána žádost do této výzvy na Opravu povrchu chodníku
č. 2, Vrábče-Zastávka v ulici Zastávka-Budějovická a pověřuje starostu k uzavření
smluv o právu provést a strpět stavbu a schvaluje smlouvu o dílo, která zahrňuje
zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu a administrace výběrového řízení
a provedení výběrového řízení na stavební práce související s opravou chodníku
v rámci projektu „Oprava povrchu chodníku č. 2 – Zastávka-Budějovická“ v rámci
8. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – II s Ing.
Martou Krejčíčkovou za cenu díla 80 000,--Kč. Dále schvaluje seznam firem
k obeslání: STRABAG a.s., SWIETELSKY s.r.o. a COLAS, a.s. a komisi pro
otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek, která se sejde k otevírání obálek
dne 27.11.2020 v 10.30 hodin v kanceláři OÚ v tomto složení: František Ohrazda,
Ing. Lubomír Fessl a Mgr. Petra Podzimková. (Schváleno 8 hlasy)
10) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na dovybavení obecních bytů – výrobu
čtyř atypických kuchyňských linek od pana J. Vačkáře za cenu 120.000,--Kč včetně
DPH. ZO s předloženou nabídkou souhlasí a pověřuje starostu k zajištění spotřebičů
a zařízení do těchto linek – lednice, trouba, varná deska, digestoř, dřez a dřezová
baterie. (Schváleno 8 hlasy)
11) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 21/2020 a č. 22/2020 - viz příloha
zápisu č. 10/2020.
12) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 23/2020 – viz příloha
zápisu č. 10/2020. (Schváleno 8 hlasy)
13) ZO bylo seznámeno s předloženou žádostí od Základní organizace Českého svazu
Včelařů z.s. Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek ve výší 10 000,--Kč k
provozu spolkové činnosti a především k léčení včelstev. ZO souhlasí s poskytnutím
příspěvku v požadované výši. (Schváleno 8 hlasy)
14) Starosta předložil Návrh darovací smlouvy, která se týká prodloužení vodovodního
řadu, uzavřenou mezi dárcem panem M. Hálou a obdarovaným Obcí Vrábče. ZO s
předloženým návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje starostu k podpisu Darovací
smlouvy. (Schváleno 8 hlasy)
15) Různé
- Starosta předložil návrh na zrušení všech společenských akcí - Společné
rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Poslední myslivecká leč,
Setkání seniorů a Divadelní vystoupení spolku eNDe, které by se měly konat do
konce roku 2020. ZO s předloženým návrhem vyslovilo souhlas.
-

Starosta informoval členy ZO, že bude provedeno vypuštění návesního rybníka
ve Slavči, který by se měl na začátku roku 2021 odbahnit.
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-

Starosta předložil žádost doručenou dne 4.11.2020 od Ing. Andrlové ohledně
zařazení finančních prostředků do rozpočtu obce na řešení dopravní a
bezpečnostní situace v Kroclově. ZO vzalo žádost na vědomí a bude se jí zabývat
na příštím zasedání ZO.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.12.2020 od 18.30 hodin v Obecním domě ve Vrábči.
Ve Vrábči dne 4.11.2020 v 19.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁB ČE K ZÁPISU č. 10/ 2 0 2 0
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Poplatek za vypouštění odpadních vod pro rok 2021 ve výši 36,59,-- Kč za 1 m3 včetně
DPH. (8 hlasů pro)
2) Poplatek za vodné pro rok 2021 ve výši 25,70,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. (8 hlasů pro, 1
hlas se zdržel)
3) Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2021: týdenní svoz – 2 200,--Kč, kombinovaný
svoz 1 850,--Kč, čtrnáctidenní svoz – 1 500,--Kč a jednorázový svoz - 90,--Kč. (8 hlasů
pro)
4) Podání žádosti do POV pro rok 2021 - dotační titul č.2 na akci “Měřiče rychlosti –
Zastávka-Budějovická” a na akci “Výměna svítidel VO v lokalitě Vrábče-Ves a VrábčeZastávka” (8 hlasů pro)
5) Vypracování PD na VO v lokalitě Slavče-Rozcestí a VO v ulici Zastávka-Budějovická
od společnosti Jiřík & syn, v.o.s. (8 hlasů pro)
6) Finanční příspěvek 2 000,--Kč pro Jihočeské centrum. (8 hlasů pro)
7) Smlouvu o dílo, která zahrňuje zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu a
administrace výběrového řízení na stavební práce související s opravou chodníku
v rámci projektu „Oprava povrchu chodníku č. 2 – Zastávka-Budějovická“ v rámci 8.
výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – II
s Ing.
Martou Krejčíčkovou za cenu díla 80 000,--Kč a komisi pro otevírání obálek v tomto
složení: František Ohrazda, Ing. Lubomír Fessl a Mgr. Petra Podzimková. (8 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku na výrobu čtyř atypických kuchyňských linek za cenu 120 000,--Kč
včetně DPH. (8 hlasů pro)
9) Rozpočtové opatření č. 23/2020. (8 hlasů pro)
10) Finanční příspěvek 10 000,--Kč pro Základní organizaci Českého svazu Včelařů z.s.
Boršov nad Vltavou. (8 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K podpisu Darovací smlouvy Vodního díla – prodloužení vodovodního řadu. ( 8 hlasů
pro)
Bere na vědomí
1) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 – 2024.
2) Návrh rozpočtu pro rok 2021.
3) Rozpočtové opatření č. 21/2020 a č. 22/2020.
4) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 4.11.2020
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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