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.12/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2016 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Záviš, Vojč, Zdrha, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.11.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.11.2016.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata
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)

Výběr pojišťovny pro pojištění majetku obce
Smlouva o zřízení věcného břemene č.CB-014330030499/001
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018 - 2020
Aktualizace POV – Doplněk č.1
Žádost o dotaci do GP MMR – Program obnovy a rozvoje venkova – oprava
márnice na hřbitově ve Vrábči
7) Obecně závazná vyhláška obce Vrábče č.1/2016
8) Vnitřní směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu
9) Plán financování obnovy kanalizací na období 2017 - 2026
10) Stanovení ceny stočného na rok 2017
11) Stanovení ceny vodného na rok 2017
12) Stanovení ceny svozu odpadu za rok 2017
13) Smlouva o zajištění uměleckého pořadu č.PH/6197
14) Žádost Občanského sdružení PREVENT o finanční příspěvek
15) Žádost Jihočeského centra o finanční příspěvek
16) Inventarizace majetku + inventarizační komise
17) Žádost o dotaci z GP JK „Podpora kultury“
18) Studie odkanalizování Vrábče-ves
19) Rozpočtové opatření č.18/2016 a 19/2016
20) Různé

1) ZO bylo seznámeno s vyhodnocením nabídek na pojištění majetku a odpovědnosti obce
Vrábče. Vyhodnocení předložila firma Garant.N, která předložila cenové nabídku od pěti
pojišťoven.
ČSOB pojišťovna
34.358,--Kč
Generali pojišťovna
42.034,--Kč
Česká pojišťovna
43.625,--Kč
Kooperativa pojišťovna
59.820,--Kč
ČPP pojišťovna
67.584,--Kč
HVP, a.s.
nabídku nepředložila
Vzhledem k tomu, že nejlepší nabídku pro obec předložila ČSOB pojišťovna, ZO souhlasí,
aby smlouva na pojištění byla uzavřena s ČSOB pojišťovnou. (Schváleno 9 hlasy)
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2) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.: CB-014330030499/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající
v novém kabelovém vedení NN na parcele č.3301/3, 3325/1, 3325/16 a 4021 v k.ú.Vrábče
stavba „Vrábče 24 – úprava NN“ - za jednorázovou úhradu 10.000,--Kč. (Schváleno 9
hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předložený rozpočet obce Vrábče pro rok 2017 jako
přebytkový s příjmy 7 330 000,--Kč a výdaji 6 658 000,--Kč. Přebytek ve výši 672 000,--Kč
bude použit ke splácení dlouhodobého přijatého úvěru od České spořitelny a.s., České
Budějovice. Členění rozpočtu dle paragrafů a položek – viz. příloha k zápisu Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ a též v elektronické podobě od 3.11.2016 do
21.11.2016 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno žádných připomínek.
(Schváleno 9 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2020. (Schváleno 9
hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo aktualizaci Prgramu obnovy venkova “Doplněk č.1
POV” (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO projednalo a následě schválilo návrh na podání žádosti do Grantového programu MMR
– “Programu obnovy a rozvoje venkova” na opravu budovy márnice na hřbitově ve Vrábči.
Předpokládané náklady na výměnu oken + dveří a opravu fasády činí cca 70.000,--Kč.
Požadovaná dotace činí 49.000,--Kč. Podíl obce bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 9
hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrábče č.1/2016,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Území obce Vrábče je
částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy J.Š.Baara, Jírovcova 9, České
Budějovice zřízené Statutárním městem České Budějovice, Základní školy a Mateřské školy
Křemže, Školní 182, 382 03, Křemže zřízené Městysem Křemže a Základní školy Boršov
nad Vltavou, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou zřízené obcí Boršov nad Vltavou.
(Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Vrábče a to z toho důvodu, že se změnil zákon o zadávání veřejných
zakázek. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo Plán financování obnovy kanalizací na období 2017 až
2026 předložený ze strany firmy ČEVAK a.s., která je provozovatelem kanalizace. Zároveň
ZO souhlasí, aby byl zřízen zvláštní účet, na který budou finanční prostředky (nájemné) na
obnovu majetku ukládány. (Schváleno 9 hlasy)
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10 ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2017, předložený ze strany
provozovatele ČEVAK a.s., který předložil Ing.Anderle, ohledně stanovení výše poplatku za
vypouštění odpadních vod, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši 32,49,-- Kč za
1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 10,10 Kč/m3. Toto zvýšení ceny je odvozeno
od požadavku Ministerstva zemědělství, které požaduje, aby byl dle Plánu obnov
kanalizačních zařízení, vytvářen fond na opravu těchto zařízení. (Schváleno 9 hlasy)
11) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2017, předložený ze strany
provozovatele ČEVAK a.s., který předložil Ing.Anderle, ohledně stanovení výše poplatku
za vodné, kde byl poplatek stanoven dle kalkulace ve výši 21,88 Kč za 1 m3 včetně DPH.
Navýšení ceny vodného je 0,31 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 2016. (Schváleno 9 hlasy)
12) ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., že pro rok 2017
nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, takže cena za odvoz a
likvidaci odpadů pro rok 2017 zůstává ve výši roku 2016.
Týdenní svoz včetně 10 ks pytlů na PET
2.000,--Kč
1 x za 14 dní včetně 10 ks pytlů na PET
1.400,--Kč
Kombinovaný – 1x týdně od 1.10 do 31.3.
1x za 14 dní od 1.4. do 30.9. včetně 10 pytlů na PET
1.700,--Kč
Jednorázový svoz
80,--Kč
(Schváleno 9 hlasy)
13) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu
č.PH/6197, který se uskuteční dne 1.7.2017 v rámci akce „Malá vrábecká slavnost“ na
zahradě hospody ve Vrábči Na Zastávce. Schváleno 9 hlasy)
14) ZO byla předložena žádost krajského protidrogového koordinátora Michala Němce ohledně
žádosti spolufinancování drogových služeb v JK. ZO souhlasí pro rok 2017 s poskytnutím
finční částky 2.000,--Kč z rozpočtu obce na tyto služby. (Schváleno 9 hlasy)
15) ZO byla předložena a následně schválena žádost Jihočeského centra pro zdravotně
postižené seniory o.p.s., pracoviště České Budějovice ohledně žádosti o finanční příspěvek
z rozpočtu obce ve výši 1.000,--Kč na sociální služby pro rok 2017. (Schváleno 9 hlasy)
16) ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude provedena:
Obec Vrábče
Knihovna Vrábče
SDH Vrábče
SDH Koroseky
ZO též schválilo složení inventarizačních komisí viz.příloha zápisu 12/2016. (Schváleno
9 hlasy)
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17) ZO bylo seznámeno s předloženou studií na odkanalizování a čištění odpadních vod
v lokalitě Vrábče-ves od Ing.Vladimíra Šlechty. Byly zpracovány 4 varianty.
Varianta I: Podchycení a přečerpávání odpadních vod na ČOV Vrábče-zastávka
Varianta II: Reaalizace nové aktivační ČOV včetně nové splaškové kanalizace
Varianta III: Realizace nové ČOV s využitím stávající kanalizace (ČOV s biofiltrem)
Varianta IV: Realizace nové ČOV (se štěrbinovou nádrží a s biologickou dočišťovací
nádrží) s využitím stávající kanalizace.
Ze studie vyplynulo, že z hlediska investičních i provozních nákladů se nejvýhodnější
varianta jeví jako varianta č.I: přečerpávání odpadních vod z lokality Vrábče-ves do
kanalizace lokality Vrábče-zastávka. Taktéž tato varianta je v souladu s ÚP obce Vrábče a
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JK. ZO tuto informaci vzalo navědomí a bude se
v následujícím období touto záležitostí zabývat.
18) ZO projednalo a následně schválilo návrh na podání žádosti o dotaci do Grantového
programu JK pro rok 2017 v rámci programu „Podpora kultury“ v částce 30.000,--Kč na
akci „Malá vrábecká slavnost 2017“ Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce.
(Schváleno 9 hlasy)
19) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.18/2016 a č.19/2016.
20) Různé
- ZO bylo seznámeno s požadavkem pana St.Plánského, který provádí prohrńování sněhu
v lokalitě Slavče a Vrábče-zastávka za sjednanou cenu 500,--Kč bez DPH za hodinu práce
stroje a obsluhy, aby k této ceně byla hrazena paušální platba za pohotovost po dobu pěti
měsíců v roce ve výši 2.000,--Kč bez DPH za měsíc. ZO s tímto požadavkem nesouhlasí a
pověřuje starostu, aby objednal zajišťování těchto služeb od 1.1.2017 od jiného dodavatele.
- ZO bylo seznámeno s požadavkem společnosti Chilli Produktion s.r.o. uspořádat
běžecké závody (výběh na Kluk) pro veřejnost v osadě Slavče dne 31.12.2016.
- ZO bylo seznámeno s informací od paní P.Kubešové (nový nájemce obchodu Vrábčezastávka) ohledně naplánovaného uzavření obchodu v době od 28.2.2017 do 5.3.2017
z důvodu úprav prostor (malování atd.).
- ZO vzalo na vědomí nabídku regionální televize JIŽNÍ ČECHY.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.1.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 7.12. 2016 v 21.10 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.12/ 2 0 1 6
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Uzavření smlouvy na pojištění majetku obce Vrábče s ČSOB pojišťovnou. (9 hlasů pro)
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.CB-014330030499/001. (9 hlasů pro)
3) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2017. (9 hlasů pro)
4) Rozpočtový výhled 2018 – 2020. (9 hlasů pro)
5) Aktualizaci POV–Doplněk č.1– Oprava budovy márnice na hřbitově ve Vrábči.(9 hlasů pro)
6) Podání žádosti o dotaci do GP MMR – PORV – na akci “Oprava márnice na hřbitově ve
Vrábči”. (9 hlasů pro)
7) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrábče č.1/2016 – Stanovení části společného školského
obvodu základní školy. (9 hlasů pro)
8) Vnitřní směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu. (9 hlasů pro)
9) Plán financování obnovy kanalizací na období 2017 – 2026. (9 hlasů pro)
10) Cenu stočného na rok 2017 – ve výši 32,49 Kč/m3 včetně DPH. (9 hlasů pro)
11) Cenu vodného na rok 2017 – ve výši 21.88 Kč/m3 včetně DPH. (9 hlasů pro)
12) Cenu svozu odpadu za rok 2017 ve výši:
Týdenní svoz včetně 10 ks pytlů na PET - 2.000,--Kč, 1 x za 14 dní včetně 10 ks pytlů na
PET - 1.400,--Kč, Kombinovaný – 1x týdně od 1.10 do 31.3. a 1x za 14 dní od 1.4. do 30.9.
včetně 10 pytlů na PET - 1.700,--Kč, Jednorázový svoz - 80,--Kč. (9 hlasů pro)
13) Smlouvu o zajištění uměleckého pořadu č.PH/6197. (9 hlasů pro)
14) Finanční příspěvek 2.000,--Kč pro Občanské sdružení PREVENT. (9 hlasů pro)
15) Finanční příspěvek 1.000,--Kč pro Jihočeské centrum. (9 hlasů pro)
16) Provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce Vrábče k 31.12.2016. (9 hlasů pro)
17) Podání žádosti o dotaci z GP JK „Podpora kultury“ na akci “Malá vrábecká slavnost 2017”.
(9 hlasů pro)
Neschvaluje
1) Požadavek St.Plánského – hrazení paušální platby 2.000,--Kč bez DPH po dobu pěti měsíců
za službu – prohrňování sněhu. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit prohrňování sněhu v lokalitě Slavče a Vrábče-zastávka od 1.1.2017. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Výsledek Studie odkanalizování Vrábče-ves
2) Rozpočtové opatření č.18/2016 a č.19/2016
3) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 7.12. 2016
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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PŘÍLOHA K ZÁPISU č.12/2016
Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce
Vrábče k 31.12.2016:
Ústřední inventarizační komise:
Ohrazda František
Ing.Fessl Lubomír
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.1 - Obec Vrábče:
Ing.Trapl Jan
Ohrazda František
Růžena Sodomková

předseda
člen
členka

Dílčí inventarizační komise č.2 SDH Vrábče:
Kroiher Dušan
Štěpán Martin
Antoni Stanislav

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.3 SDH Koroseky:
Zdrha Jan
Švarc Jan
Kouba Václav

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.4 MK Vrábče:
Kubata Zdeněk
Kalkušová Marie
Růžena Sodomková

předseda
členka
členka

Likvidační komise:
Ohrazda František
Novotný Miroslav
Novotný Zdeněk

předseda
člen
člen

▪6▪

