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.10/2022

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.11.2022 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Záviš, Brtnová, M. Novotný, Koklar, Stýblo,
Podzimková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.9.2022.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.9.2022.
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) Složení slibu člena ZO pana Milana Stýbla
2) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce
3) Schválení odměn neuvolněným členům ZO
4) Návrh členů výborů a komisí
5) Návrh zástupců jednotlivých osad
6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: CB-001030079286/003-ASE
7) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: CB-001030078573/004-ASE
8) Návrh na úpravu pojistných částek budov a staveb obce Vrábče
9) Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření
10) Žádost o změnu ÚP
11) Stanovení ceny vodného na rok 2023
12) Stanovení ceny stočného na rok 2023
13) Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2023
14) Žádost o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku v MŠ Vrábče
15) Žádost SDH Koroseky o finanční příspěvek na uspořádání akce 85. Výročí
založení SDH Koroseky
16) Žádost MS Jamné o finanční příspěvek na podporu drobné zvěře a drobného
ptactva
17) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2026
18) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2023
19) Statut sociálního fondu obce Vrábče
20) Rozpočtová opatření schválená starostou
21) Různé
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1) Člen ZO pan Milan Stýblo složil do rukou pana starosty “SLIB” člena obecního
zastupitelstva podle zákona č. 128/2000 Sb., z důvodu své nepřítomnosti na Ustavujícím
zasedání ZO Vrábče dne 19.10.2022.
2) ZO projednalo a následně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí
v této výši: místostarosta
6 600,--Kč
předseda výboru
2 700,--Kč
člen ZO
1 400,--Kč s platností od 2.11.2022. (Schváleno 9 hlasy)
4) ZO projednalo ukončení činnosti výborů a komisí ke dni voleb do ZO dne 23.9.2022 a
následně schválilo návrh nových členů do výborů a vzalo na vědomí návrh starosty na
jmenování nových členů komisí při OÚ Vrábče s platností od 2.11.2022.
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Sociální komise:
Kulturní komise:
(Schváleno 9 hlasy)

Mgr. Koklar Tomáš
Helena Brtnová
Novotný Zdeněk
Stýblo Milan
Vojčová Jindra
Junková Stýblová Eliška
Márová Michaela
Kadlecová Miroslava

5) ZO vzalo na vědomí předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad a částí obce:
Ohrazda – Koroseky + Rozinka + Ves-Na Dolánku 602 175 701
Novotný M. – Slavče-rozcestí + Slavče 732 667 657
Fessl – Ves-Na Návsi + Ves–Ke Školce 721 606 613
Novotný Z. – Kroclov + Ves-Na Horánku 775 262 446
Koklar – Zastávka-Pod Tratí + Zastávka-U Rybníka 606 564 597
Záviš – Zastávka-Budějovická (levá strana) + Zastávka U Lesa 602 157 625
Podzimková – Zastávka-Buděj. (pravá strana) + Zastávka-Pod Třebištěm 739 272 749
Stýblo– Zastávka-Pod Klukem + Zastávka-U Hřiště 602 496 111
Brtnová – Nová Hospoda + Ves-Kroclovská 606 310 552
6) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností EG.D, a.s. č.: CB-001030079286/003-ASE spočívající
v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.4073 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče-U Nové
Hospody, připojení NN“ za jednorázovou úhradu 3.300,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vrábče a společností EG.D, a.s. č.: CB-001030078573/004-ASE spočívající
v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.3302/43 a 4084/1 v k.ú. Vrábče stavba
„Vrábče-Koroseky K/1053/1, připojení NN“ za jednorázovou úhradu 4 700,--Kč.
(Schváleno 9 hlasy)
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8) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh na úpravu pojistných částek budov a
staveb v majetku obce Vrábče od společnosti Garant N s.r.o. Pojistná částka činí
119 010 000,--Kč. Roční pojistné bude činit 41 231,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. pověřuje starostu
obce k provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2022 – 2026 a to
v následujícím rozsahu:
Příjmy
– bez omezení
Příjmy dotací – bez omezení
Výdaje
– na jedno rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu – zvyšovat do
1 000.000,--Kč a snižovat nad rámec závazného ukazatele bez omezení.
(Schváleno 9 hlasy)
10) ZO projednalo žádost pana Miroslava Stoličky, ohledně zařazení pozemku pro bydlení
parcely č.3876 v k.ú.Vrábče lokalita Rozinka, do nejbližší změny ÚP obce Vrábče. ZO
souhlasí, aby předložená žádost byla zařazena do nové Změny ÚP č.4, která bude zahájena
nejdříve 1 rok od vydání Změny ÚP č.3 a veškeré náklady s touto změnou budou hrazeny ze
strany žadatelů. ZO pověřuje starostu, aby tuto žádost zařadil do pořadníku příští Změny ÚP
č.4. (Schváleno 9 hlasy)
11) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2023, 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
45,73,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 5,63 Kč/m3. Toto navýšení
ceny je odvozeno povinností tvořit fond na opravu ČOV a především zvýšením ceny za
elektřinu. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)
12) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2023, 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 30,86 Kč za 1 m 3
včetně DPH. Navýšení ceny vodného je 3,69 Kč/m3. Toto navýšení ceny je odvozeno
povinností tvořit fond na opravu vodovodního zařízení a především zvýšením ceny za
elektřinu. Pevná sazba za vodoměr je stanovena ve výši 277,--Kč bez DPH, tato cena
zůstává ve výši roku 2021. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)
13) ZO bylo seznámeno s informací od firmy FCC České Budějovice s.r.o., že pro rok 2023
bude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, cca o 15%, což činí
zvýšení cca o 115 000,--Kč bez DPH za rok. Přesto ZO souhlasí, aby cena za odvoz a
likvidaci odpadů pro rok 2023 zůstala ve výši roku 2022, což činí 500,--Kč ročně na
obyvatele s trvalým pobytem v obci a nebo za nemovitost, kde není nikdo přihlášen k
trvalému pobytu. (Schváleno 9 hlasy)

▪3▪

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

14) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost ředitelky MŠ Boršov nad Vltavou
ohledně žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 4 000,--Kč na Mikulášskou
nadílku pro děti z MŠ Vrábče. (Schváleno 9 hlasy)
15) ZO byla předložena a následně schválena žádost SDH Koroseky o finanční příspěvek z
rozpočtu obce ve výši 20 000,--Kč na uspořádání kulturní akce u příležitosti 85. výročí
založení SDH Koroseky, která se uskuteční v roce 2023. (Schváleno 9 hlasy)
16) ZO byla předložena a následně schválena žádost MS Jamné o finanční příspěvek z
rozpočtu obce 2023 ve výši 10 000,--Kč na podporu drobné zvěře a drobného ptactva ( zvěř
nebude lovena). (Schváleno 9 hlasy)
17) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí předložený Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na rok 2024 – 2026. (Schváleno 9 hlasy)
18) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí Návrh rozpočtu pro rok 2023, který je vyrovnaný
a bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému vyjádření občanů.
- Příjmy 12 971 000,--Kč
- Výdaje 12 971 000,--Kč
(Schváleno 9 hlasy)
19) ZO projednalo a následně schválilo upravený Statut sociálního fondu Obce Vrábče –
navýšení stravného ze 100,-Kč na 150,-Kč. (Schváleno 9 hlasy)
20) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 21/2022 - viz příloha zápisu č.10/2022.
21) Různé:
Starosta podal následující informace:
- Stav finančních prostředků obce k 31.10.2022
Účet GE
3 134 718,63 Kč
Účet GE
1 392 653,30 Kč
Účet ČNB
5 168 194,90 Kč
Celkem běžné účty
9 695 566,83 Kč
Účet soc.fond
137 177,96 Kč
Pokladna
21 275,-- Kč
-

Starosta předložil cenovou nabídku od firmy VORÁČEK s.r.o. na zakoupení pračky a
sušičky pro potřeby MŠ Vrábče za cenu 26 630,--Kč z toho důvodu, že MŠ Boršov nad
Vltavou nestačí kapacitně zajistit praní povlečení pro MŠ Vrábče. ZO s předloženou
cenovou nabídkou souhlasí.

-

ZO byla předložena žádost krajského protidrogového koordinátora Michala Němce ohledně
žádosti spolufinancování drogových služeb v JK. ZO souhlasí pro rok 2023 s poskytnutím
finanční částky 2.000,--Kč Občanskému sdružení PREVENT z rozpočtu obce na tyto služby.
(Schváleno 9 hlasy)
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-

ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost o poskytnutí příspěvku na provoz
Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. z rozpočtu obce v roce 2023 ve výši 3 000,--Kč.
(Schváleno 9 hlasy)

-

ZO vzalo na vědomí ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor “Prodejna
smíšeného zboží” Zastávka-Budějovická 40 k 31.12.2022 ze strany nájemce. ZO doporučuje
zveřejnit nabídku na pronájem těchto prostor.

-

ZO projednalo nabídku společnosti IV-Nakladatelství s.r.o. ohledně zapojení obce do
projektu “Péťa potřebuje pomoc…”. Jedná se o publikaci, kterou nakladatelství ve
spolupráci s Mezinárodní policejní asociací, sekce ČR bude vydávat. ZO nesouhlasí se
zapojením do tohoto projektu.

-

Starosta předložil žádost společnosti TextilEco a.s. ohledně možnosti umístit do obce
kontejner na textil. Vzhledem k tomu, že kontejner na textil je již v obci umístěn, ZO
nabídku neakceptuje.

-

ZO bylo seznámeno s žádostí Okresního soudu v Českých Budějovicích, ohledně návrhu
kandidáta na post přísedícího pro okresní soud.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.12.2022 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 2.11.2022 v 20.45 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 10/ 2 0 2 2
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Jednací řád zastupitelstva obce. (9 hlasů pro)
2) Měsíční odměnu neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí s platností od
2.11.2022: místostarosta 6.600,--Kč, předseda výboru 2.700,--Kč, člen ZO 1.400,--Kč.
(9 hlasů pro)
3) Jmenování nových členů výborů a komisí při OÚ Vrábče s platností od 2.11.2022.
(9 hlasů pro)
4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
EG.D, a.s. č.: CB-001030079286/003-ASE spočívající v uložení kabelové přípojky NN na
parcele č.4073 v k.ú. Vrábče stavba „Vrábče-U Nové Hospody, připojení NN“ za
jednorázovou úhradu 3 300,--Kč. (9 hlasů pro)
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
EG.D, a.s. č.: CB-001030078573/004-ASE spočívající v uložení kabelové přípojky NN na
parcele č.3302/43 a 4084/1 v k.ú. Vrábče stavba „Vrábče-Koroseky K/1053/1, připojení
NN“ za jednorázovou úhradu 4 700,--Kč. (9 hlasů pro)
6) Návrh na úpravu pojistných částek budov a staveb v majetku obce Vrábče od společnosti
Garant N s.r.o. Pojistná částka činí 119 010 000,--Kč. Roční pojistné bude činit 41 231,--Kč.
(9 hlasů pro)
7) Poplatek za vypouštění odpadních vod pro rok 2023 ve výši 45,73,-- Kč za 1 m3. (8 hlasů
pro, 1 hlas se zdržel)
8) Poplatek za vodné pro rok 2023 ve výši 30,86,-- Kč za 1 m3 včetně DPH. (8 hlasů pro,
1 hlas se zdržel)
9) Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2023, který činí 500,--Kč ročně na obyvatele s trvalým
pobytem v obci a nebo za nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. (9 hlasů
pro)
10) Finanční příspěvek 4 000,--Kč na Mikulášskou nadílku pro MŠ Vrábče. (9 hlasů pro)
11) Žádost SDH Koroseky o finanční příspěvek z rozpočtu obce 2023 ve výši 20 000,--Kč na
uspořádání kulturní akce u příležitosti 85. výročí založení SDH Koroseky. (9 hlasů pro)
12) Žádost MS Jamné o finanční příspěvek z rozpočtu obce 2023 ve výši 10 000,--Kč na
podporu drobné zvěře a drobného ptactva.
13) Statut sociálního fondu Obce Vrábče. (9 hlasů pro)
14) Cenovou nabídku od firmy VORÁČEK s.r.o. na zakoupení pračky a sušičky pro potřeby MŠ
Vrábče za cenu 26 630,--Kč. (9 hlasů pro)
15) Finanční příspěvek z rozpočtu obce 2023 ve výši 2 000,--Kč na financování protidrogových
služeb Občanskému sdružení PREVENT. (9 hlasů pro)
16) Finanční příspěvek 3 000,--Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumana o.p.s. (9 hlasů pro)
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Pověřuje starostu
1) K provádění rozpočtových změn do konce volebního období 2022 – 2026 v následujícím
rozsahu: Příjmy – bez omezení, Příjmy dotací – bez omezení, Výdaje - na jedno
rozpočtové opatření nebo rozpočtovou změnu – zvyšovat do 1 000.000,--Kč a snižovat
nad rámec závazného ukazatele bez omezení. (9 hlasů pro)
2) Zaevidovad žádost pana Miroslava Stoličky ohledně zařazení pozemku pro bydlení
parcela č.3876 v k.ú. Vrábče do pořadníku Změny ÚP č.4. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad a částí obce.
2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2026.
3) Návrh rozpočtu pro rok 2023.
4) Rozpočtové opatření č. 21/2022.
5) Ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor “Prodejna smíšeného zboží”
Zastávka-Budějovická 40 k 31.12.2022 ze strany nájemce.
6) Různé.
Ve Vrábči dne 2.11.2022
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Pavel Záviš
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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