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.10/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁB ČI DNE 6. 10. 2021 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomní členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M. Novotný, Stýblo, Záviš, Podzimková, Trapl,
Z. Novotný
Omluveni: pí Homolková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1. 9. 2021
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1. 9. 2021
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)

Prodej parcely č. 482/18 v k. ú. Slavče
Prodej části parcely č. 482/9 v k. ú. Slavče
Žádost o koupi parcely č. 1010/2 v k.ú. Závraty
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu
Rozpočtová opatření č. 13/2021 a č. 14/2021
Různé

1) ZO projednalo žádost pana Ing. Jiřího Trapla ohledně odkoupení parcely č. 482/18 v k.ú.
Slavče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný
zájemce o koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tuto parcelu
odprodat panu Ing. Jiřímu Traplovi za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (Schváleno 8 hlasy)
2) ZO projednalo žádost pana Miroslava Cáby ohledně odkoupení části parcely č. 482/9 v k.ú.
Slavče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný
zájemce o koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část této parcely
odprodat panu Miroslavu Cábovi za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (Schváleno 8 hlasy)
3) ZO bylo seznámeno s žádostí o odprodej parcely č. 1010/2 v k. ú. Závraty. Vzhledem k
tomu, že se jedná o lesní pozemek a o poměrně velkou výměru 4 531 m2, ZO s prodejem
nesouhlasí. (Schváleno 8 hlasy)

▪1▪

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

4) Starosta informoval členy ZO o tom, že od 1.1.2022 nebude možno používat smluvní
systém na vybírání poplatku za likvidaci komunálního odpadu jako tomu bylo doposud.
Z tohoto důvodu musí obec vydat vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, ve které bude určena výše poplatku na osobu anebo nemovitost,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. V obci je momentálně hlášeno k TP
848 obyvatel + 54 rekreačních nemovitostí. Maximální poplatek na osobu je ze zákona
1 200,--Kč. Náklady v letošním roce dle podkladů od svozové firmy FCC při počtu 240
nádob jsou tyto:
1 x týdně
637 008,--Kč : 902 = 706,--Kč/osoba
1 x 14 dní
392 196,--Kč : 902 = 434,--Kč/osoba
Kombinovaný 513 360,--Kč : 902 = 569,--Kč/osoba
ZO posoudilo předložené návrhy a přiklonilo se k variantě svozu 1 x týdně a výši poplatku
500,--Kč/osoba ročně. (Schváleno 8 hlasy)
5) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 13/2021 a č. 14/2021 - viz příloha zápisu.
6) Různé
Starosta předložil požadavek společnosti Vantage Towers s.r.o. ohledně odkupu části
pozemků parcela č. 481/13, č. 562/14 a č. 4022 v k.ú. Vrábče, kde je umístěna
telekomunikační stanice společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ZO požadavek
projednalo a s prodejem nesouhlasí. (Schváleno 8 hlasy)
Starosta předložil nabídku od společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. na vydání knihy České
hrady a zámky z nebe, na které by se mohla obec finančně podílet. ZO s nabídkou
nesouhlasí. (Schváleno 8 hlasy)
Starosta seznámil členy ZO s nabídkou Jihočeského divadla na divadelní představení
„Společenstvo vlastníků“, které by bylo možno uskutečnit na začátku příštího roku.
Náklady na toto vystoupení činí 22 000,--Kč. Vzhledem k tomu, že obec nemá vhodné
prostory pro toto vystoupení, rozhodlo ZO, že tuto nabídku nelze akceptovat.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.11.2021 od 18.30 hodin v Obecním domě Vrábče.
Ve Vrábči dne 6.10. 2021 v 20.10 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. Petra Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁ BČE K ZÁPISU č. 10/ 2 0 2 1
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 8 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Prodej parcely č. 482/18 v k.ú. Slavče z majetku obce Vrábče do vlastnictví Ing. Jiřího
Trapla za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (8 hlasů pro)
2) Prodej části parcely č. 482/9 v k.ú. Slavče z majetku obce Vrábče do vlastnictví pana
Miroslava Cáby za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (8 hlasů pro)
3) Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 1 x týdně za rok 2022 ve výši 500,-Kč/osoba ročně. (8 hlasů pro)
Neschvaluje
1) Prodej parcely č. 1010/2 v k. ú. Závraty. (8 hlasů pro)
2) Prodej parcel č. 481/13, č. 562/14 a č. 4022 v k.ú. Vrábče. (8 hlasů pro)
3) Podílet se finančně na vydání knihy České hrady a zámky z nebe. (8 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 13/2021 a č. 14/2021.
2) Různé
Ve Vrábči dne 6.10.2021
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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