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.12/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.12.2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Záviš, Trapl, M. Novotný, Homolková,
Podzimková, Stýblo
Hosté: p. Junek, Potužák, Hála
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.11.2018
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.11.2018
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, I. Homolková
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) Projekt výsadba aleje ovocných stromů
2) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2022
4) Smlouva č.1030048300/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
5) Návrh odměn dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
6) Žádost Občanského sdružení PREVENT o finanční příspěvek
7) Žádost MS Vrábče o finanční příspěvek
8) Žádost Mateřského centra Vrábče o finanční příspěvek
9) Žádost ředitelky MŠ o fin. přísp. na Mikulášskou nadílku pro děti z MŠ Vrábče
10) Žádost o finanční příspěvek na vydání dětské knihy říkadel
11) Inventarizace majetku + inventarizační komise
12) Žádost o koupi pozemku parcela č.401/58 v k.ú.Slavče
13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí
14) Bourací a stavební práce dle PD pro výstavbu sociálních bytů
15) Rozpočtové opatření č.18/2018, č.19/2018
16) Smlouva č.1030048982/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
17) Různé
1) ZO bylo seznámeno ze strany pana Junka a pana Potužáka s předloženým projektem
„Výsadba aleje ovocných stromů Zastávka Pod Klukem – Slavče“. ZO vyjádří tomuto
projektu podporu za předpokladu, že budou zajištěny písemné souhlasy vlastníků
pozemků, na kterých by byly stromy vysazovány. ZO pověřuje starostu, aby požádal
vlastníky pozemků o vydání souhlasného stanoviska. (Schváleno 9 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předložený rozpočet obce Vrábče pro rok 2019 jako
přebytkový s příjmy 9.355.000,--Kč a výdaji 8.683.000,--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 8.11.2018 do 6.12.2018 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu podáno
žádných připomínek. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti)
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3) ZO projednalo a následně schválilo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2022.
(Schváleno 9 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení
kabelové přípojky NN na parcele č.1607/4 a č.1609/1 v k.ú.Slavče, stavba „Slavče
č.p.55,úprava DS, Ardolf“ za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení
vlády č.318/2017 Sb., od 1.1.2019 takto:
místostarosta
- 5.500,--Kč/měsíčně
předseda výboru
- 2.200,--Kč/měsíčně
člen ZO
- 1.100,--Kč/měsíčně (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti)
6) ZO byla předložena žádost krajského protidrogového koordinátora Michala Němce
ohledně žádosti spolufinancování drogových služeb v JK. ZO souhlasí pro rok 2019 s
poskytnutím finční částky 2.000,--Kč z rozpočtu obce na tyto služby. (Schváleno 9
hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mysliveckého spolku Vrábče,
ohledně poskytnutí dotace na podporu myslivosti v roce 2019 ve výši 10.000,--Kč.
(Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mateřského a rodinného centra
Vrábče, ohledně poskytnutí dotace na zajištění provozu mateřského centra v roce 2019
ve výši 15.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost ředitelky MŠ Boršov nad
Vltavou o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku pro děti z MŠ Vrábče ve výši
1.755,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mgr. Petry Podzimkové ohledně
poskytnutí finančního příspěvku na vydání dětské knihy říkadel „Pojď si říkat, pojďsi
hrát, svět kolem je kamarád“ ve výši 10.000,--Kč. V knize bude umístěn znak obce.
(Schváleno 9 hlasy)
11) 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 12/2018. (Schváleno
9 hlasy)
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12) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje parcely č.401/58 orná půda v k.ú Slavče.
Oznámení o prodeji této parcely bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů
a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 9 hlasy)
13) ZO projednalo a následně schválilo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrských sítí mezi obcí Vrábče a vlastníkem pozemků Stanislavem
Plánským, spočívající v uložení vodovodního řádu a kameninového potrubí na
parcelách č. 196/6, č. 1616/10 a č. 219/11 v k.ú.Slavče za jednorázovou úhradu
34.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
14) ZO bylo seznámeno se záměrem realizovat bourací a stavební práce dle PD pro
výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče. ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní
směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu obeslal tři dodavatele na tyto akce.
(Schváleno 9 hlasy)
15) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.18/2018 a 19/2018, viz přílohy zápisu
č.12/2018.
16) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení
kabelové přípojky NN na parcele č.4139 v k.ú.Vrábče, stavba „Kroclov K 3923/4,
přip.NN, Blažej“ za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)

-

17. Různé
Starosta předložil Kulturní kalendář akcí v obci Vrábče 2019, který ZO vzalo na vědomí.
ZO bylo seznámeno s požadavkem společnosti Chilli Produktion s.r.o. uspořádat běžecké
závody (výběh na Kluk) pro veřejnost v osadě Slavče dne 31.12.2018.
ZO posoudilo předloženou nabídku na pořízení makety policisty a s předloženou nabídkou
nesouhlasí.
ZO bylo seznámeno s nabídkou firmy LAMBERGA s.r.o. na dodávku LED svítidel pro
veřejné osvětlení a též byla členům ZO předvedena ukázka svítidla LADA. ZO pověřuje
starostu, aby zajistil od firmy LAMBERGA s.r.o. cenovou nabídku na dodání 20 kusů
svítidel, které by byly použity pro VO v místní části Koroseky.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 9.1.2019 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče
Ve Vrábči dne 6.12.2018 v 20.45 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

I. Homolková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 12/ 2 0 1 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, paní Ivetu Homolkovou

Schvaluje
1) Rozpočet obce Vrábče pro rok 2019 jako přebytkový s příjmy 9.355.000,--Kč a výdaji
8.683.000,--Kč. (8 hlasů pro, 1 hlas proti)
2) Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2022. (9 hlasů pro)
3) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.1607/4 a
č.1609/1 v k.ú.Slavče, stavba „Slavče č.p.55,úprava DS, Ardolf“ za jednorázovou
úhradu 5.000,--Kč. (9 hlasů pro)
4) Zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády
č. 202/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č.318/2017 Sb., od 1.1.2019 takto:
místostarosta - 5.500,--Kč/měsíčně, předseda výboru - komise - 2.200,--Kč/měsíčně
člen ZO - 1.100,--Kč/měsíčně. (8 hlasů pro, 1 hlas proti)
5) Finanční příspěvek 2.000,--Kč pro Občanské sdružení PREVENT. (9 hlasů pro)
6) Finanční příspěvek 10.000,--Kč pro Myslivecký spolek Vrábče. (9 hlasů pro)
7) Finanční příspěvek 15.000,--Kč pro Mateřské a rodinné centru Vrábče. (9 hlasů pro)
8) Finanční příspěvek 1.755,--Kč na Mikulášskou nadílku pro děti z MŠ Vrábče. (9 hlasů
pro)
9) Finanční příspěvek 10.000,--Kč pro Mgr.Petru Podzimkovou na vydání dětské knihy
říkadel „Pojď si říkat, pojďsi hrát, svět kolem je kamarád“. (9 hlasů pro)
10) Provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce Vrábče k 31.12.2018 a složení
inventarizačních komisí. (9 hlasů pro)
11) Záměr prodeje parcely č.401/58 orná půda v k.ú Slavče. (9 hlasů pro)
12) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi obcí
Vrábče a vlastníkem pozemků Stanislavem Plánským,
spočívající v uložení
vodovodního řádu a kameninového potrubí na parcelách č. 196/6, č. 1616/10 a č. 219/11
v k.ú.Slavče za jednorázovou úhradu 34.000,--Kč. (9 hlasů pro)
13) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností
E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky NN na parcele č.4139 v
k.ú.Vrábče, stavba „Kroclov K 3923/4, přip.NN, Blažej“ za jednorázovou úhradu
5.000,--Kč. (9 hlasů pro)
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Neschvaluje
1) Nabídku na pořízení makety policisty. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Požádat vlastníky pozemků o vydání souhlasného stanoviska k výsadbě stromů v rámci
projektu „Výsadba aleje ovocných stromů Zastávka Pod Klukem – Slavče“ (9 hlasů pro)
1) Na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu obeslat tři dodavatele
na akce – bourací a stavební práce dle PD pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče.
(9 hlasů pro)
2) Zajistit od firmy LAMBERGA s.r.o. cenovou nabídku na dodání 20 kusů svítidel pro
VO. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 18/2018 a č.19/2018.
2) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 6.12.2018
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Iveta Homolková

František Ohrazda
starosta obce
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PŘÍLOHA K ZÁPISU č.12/2018
Složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace hospodářských prostředků Obce
Vrábče k 31.12.2018:
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
Chromý Jan

předseda
člen
člen

Dílčí inventarizační komise č.4 MK Vrábče:
Mgr.Podzimková Petra
Kalkušová Marie
Růžena Sodomková

předseda
členka
členka

Likvidační komise:
Ohrazda František
Novotný Miroslav
Novotný Zdeněk

předseda
člen
člen
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