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.8/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁB ČI DNE 4. 8. 2021 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomní členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M. Novotný, Podzimková, Stýblo, Záviš, Homolková,
Trapl, Z. Novotný
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 30. 6. 2021
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 30. 6. 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 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1) Nabídkové řízení na “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče –
sádrokartonové podhledy včetně izolací“
2) Prodej části pozemku parc. č. 4147 v k. ú. Vrábče
3) Prodej pozemku parc. č. 69/2 v k. ú. Slavče
4) Smlouva č.: CB-001030068975/001-ASE o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
5) Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec
6) Rozpočtové opatření č. 9/2021 a č. 10/2021
7) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci “Objekt
občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – sádrokartonové podhledy včetně izolací“ a
souhlasí, aby nabídka byla zaslána minimálně třem firmám. (Schváleno 9 hlasy)
2) ZO projednalo žádost manželů Vránových ohledně odkoupení části parcely č. 4147 v k.ú.
Vrábče 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 manželům Vránovým za těchto podmínek:
- cena pozemku 200,--Kč/m2
- k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO projednalo žádost paní M. Hálkové ohledně odkoupení parcely č. 69/2 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 paní
M. Hálkové za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (Schváleno 9 hlasy)
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4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu č.: CB-001030068975/001-ASE o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností EG.D, a.s. spočívající
v uložení kabelového vedení NN na parcele č. 4163 v k.ú. Vrábče, stavba „Koroseky
K/2556/20 – připojení NN “ za jednorázovou úhradu 2 000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Směrnici pro nakládání s osobními údaji
pro obec, která stanovuje vnitřní pravidla pro zajištění ochrany osobních údajů a plnění
povinností podle Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob. (Schváleno
7 hlasy, 2 hlasy proti)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2021 a č. 10/2021 - viz příloha zápisu.
7) Různé
-

Starosta seznámil členy ZO s emailem od místního občana, který si stěžuje na rušení
nočního klidu ze strany provozovatele Hospody Na Zastávce.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.9.2021 od 18.30 hodin v Obecním domě Vrábče.
Ve Vrábči dne 4. 8. 2021 v 19.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁ BČE K ZÁPISU č. 8/ 2 0 2 1
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Vypsání nabídkového řízení na akci “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1
Vrábče – sádrokartonové podhledy včetně izolací“. (9 hlasů pro)
2) Prodej části parcely č. 4147 v k.ú. Vrábče z majetku obce Vrábče do vlastnictví manželů
Vránových za těchto podmínek:
- cena pozemku 200,--Kč/m2
- k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (9 hlasů pro)
3) Prodej parcely č. 69/2 v k.ú. Slavče z majetku obce Vrábče do vlastnictví paní M.
Hálkové za těchto podmínek:
- cena pozemku 50,--Kč/m2
- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (9 hlasů pro)
4) Smlouvu č.: CB-001030068975/001-ASE o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení NN
na parcele č. 4163 v k.ú. Vrábče, stavba „Koroseky K/2556/20 – připojení NN “ za
jednorázovou úhradu 2 000,--Kč. (9 hlasů pro)
5) Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec. (7 hlasů pro, 2 hlasy proti)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 9/2021 a č. 10/2021.
2) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 4.8.2021
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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