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Z Á P I S  č . 5 / 2 0 1 8  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.5. 2018 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda  

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl,Vojč, Z.Novotný, Záviš 

Omluveni: p.Zdrha, Kubata 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.4.2018. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.4.2018. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.Novotný 

 

Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, 

že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program 

1) Smlouva o zřízení věcného břemene č.CB-014330042993/001 

2) Směrnice pro nakládání s osobními údaji  

3) Výzva č.103 MŽP  

4) Vzájemné darování pozemků mezi Obcí Vrábče a Jihočeským krajem 

5) Změna zonace v CHKO Blanský les 

6) Rozpočtové opatření  č.6/2018 

7) Různé 

 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330042993/001    o 

zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 5.000,--Kč mezi obcí Vrábče 

(budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající 

v novém kabelovém vedení  na parcele č.3322/1 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov, stavba 

„Kroclov parcela číslo 1303/7 kabel NN“.  (Schváleno 7 hlasy)  

 

2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Směrnici pro nakládání s osobními 

údaji, 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) 

 

3) Na základě Výzvy č.103 MŽP – pořízení kompostérů, ZO schválilo zapojení obce 

prostřednictvím svazku obcí BLP do tohoto projektu. Na základě průzkumu zájmu 

občanů byl zaslán požadavek na dodání 110 kusů kompostérů. (Schváleno 7 hlasy) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo předložený záměr vzájemného darování pozemků 

mezi Obcí Vrábče a Jihočeským krajem. (Schváleno 7 hlasy) 
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Jihočeský kraj převede Obci Vrábče     

      

katastrální území parcela výměra v m2    

Slavče st. 56/3 120    

Slavče 358/10 290    

Slavče 447/7 11    

Slavče 469/15 894    

Slavče 469/19 110    

Vrábče 3290/75 (z parcely 3290/2) 100 GP č. 1161 - 10/2018  

Vrábče 3290/76 (z parcely 3290/50) 60 GP č. 1161 - 10/2018  

Vrábče 3290/77 (z parcely 3290/50) 143 GP č. 1161 - 10/2018  

Vrábče 3290/78 (z parcely 3290/50) 68 GP č. 1161 - 10/2018  

Celkem xxx 1796    

      
Obec Vrábče převede Jihočeskému kraji     

      

katastrální území parcela výměra v m2    

Slavče 1620/9 623    

Slavče 1620/35 35    

Vrábče 555/8 36    

Vrábče 4113 4382    

Vrábče 4130 6101    

Vrábče 4142 895    

Vrábče 4151 318    

Vrábče 3301/43 1620    

Vrábče 3302/36 589    

Vrábče 4127 246    

Vrábče 3302/54 (z parcely 3302/43) 26 GP č. 1165 - 8/2018  

Vrábče 3302/55 (z parcely 3302/52) 177 GP č. 1165 - 8/2018  

Vrábče 4021/1 (z parcely 4021) 17831 GP č. 1163 - 12/2018  

Vrábče 4052/1 (z parcely 4052) 4933 GP č. 1162 - 11/2018  

Vrábče 4112/1 (z parcely 4112) 6359 GP č. 1162 - 11/2018  

Vrábče 3301/3 (z parcely 3301/3) 3588 GP č. 1164 - 7/2018  

Celkem xxx 47759    
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5) ZO vzalo na vědomí informaci o návrhu změny zonace v CHKO Blanský les, která se 

týká pozemků v k.ú.Slavče. 

 

6) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.6/2018. 

 

7) Různé  

- Starosta podal informaci, ohledně vykonávání funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů v rámci GDPR, kterou pro naší obec vykonává prostřednictvím SMS-služby s.r.o. 

paní Milada Vopálková. 

- Starosta předložil návrh ohledně vypracování hydrogeologického projektu pro 

zhotovení vrtu, na posílení vodojemu v lokalitě Na Třebišti. ZO s předloženým návrhem 

souhlasí. (Schváleno 7 hlasy) 

- Starosta podal informaci o možných variantách přítoku do návesního rybníku ve Slavči. 

Vzhledem k tomu, že je v rybníce velmi špatná kvalita vody, nabízí se řešení odklonit 

stávající přítok do splaškové kanalizace a rybník zásobovat z bývalého vodojemu nad 

Slavčí a nebo ze studně na návsi. ZO prozatím navrhuje odklonit stávající přítok a jako 

zdroj přítoku použít studnu na návsi. 

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.6.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 2.5. 2018 v 20.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda 

     

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             M.Novotný 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU  č . 5// 22 00 11 88   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 7 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného 

  

Schvaluje 

1) Smlouvu č.  CB-014330042993/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou 

náhradu 5.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, 

a.s. (budoucí oprávněný),   (7 hlasů pro)  

2) Směrnice pro nakládání s osobními údaji. (7 hlasů pro)   

3) Zapojení obce prostřednictvím svazku obcí BLP do Výzvy č.103 MŽP – pořízení 

kompostérů. (7 hlasů pro)    

4) Záměr vzájemného darování: 

stavební parcely katastru nemovitostí č. 56/3 o výměře 120 m
2
, zastavěná plocha a 

nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro 

obec Vrábče a k. ú. Slavče, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 358/10 o 

výměře 290 m
2
, trvalý travní porost, č. 447/7 o výměře 11 m

2
, lesní pozemek, 

č. 469/15 o výměře 894 m
2
, zahrada, č. 469/19 o výměře 110 m

2
, orná půda, která 

jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 

Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro obec Vrábče a k. ú. 

Slavče, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/75 o výměře 100 m
2
, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 1161 – 

10/2018 ze dne 25. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/2, 

ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 

Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

96 pro obec a k. ú. Vrábče a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3290/76 o 

výměře 60 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3290/77 o výměře 143 m

2
, 

ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3290/78 o výměře 68 m
2
, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1161 – 10/2018 

ze dne 25. 3. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/50, ostatní 

plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 

pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro 

obec a k. ú. Vrábče v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové 

parcely katastru nemovitostí č. 1620/9 o výměře 623 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 

1620/35 o výměře 35 m
2
, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Vrábče a k. ú. Slavče, pozemkové 

parcely katastru nemovitostí č. 555/8 o výměře 36 m
2
, orná půda, č. 4113 o výměře 

4382 m
2
, ostatní plocha, silnice, č. 4130 o výměře 6101 m

2
, ostatní plocha, silnice, č. 

4142 o výměře 895 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 4151 o výměře 318 

m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3301/43 o výměře 1620 m

2
, ostatní  
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plocha, silnice, č. 3302/36 o výměře 589 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 

4127 o výměře 246 m
2
, ostatní plocha, silnice které jsou zapsány u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče, pozemkovou parcelu 

katastru nemovitostí č. 3302/54 o výměře 26 m
2
, ostatní plocha, silnice, oddělenou 

na základě geometrického plánu č. 1165 – 8/2018 ze dne 16. 2. 2018 z pozemkové 

parcely katastru nemovitostí č. 3302/43, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 

zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 

Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče, 

pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 3302/55 o výměře 177 m
2
, ostatní 

plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1165 – 8/2018 ze dne 

16. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3302/52, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 

Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 

1 pro obec a k. ú. Vrábče, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4021/1 o 

výměře 17831 m
2
, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu 

č. 1163 – 12/2018 ze dne 16. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 

4021, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 

kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 

4052/1 o výměře 4933 m
2
, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 

geometrického plánu č. 1162 – 11/2018 ze dne 8. 2. 2018 z pozemkové parcely 

katastru nemovitostí č. 4052, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 

úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče, pozemkovou parcelu 

katastru nemovitostí č. 4112/1 o výměře 6359 m
2
, ostatní plocha, silnice, oddělenou 

na základě geometrického plánu č. 1162 – 11/2018 ze dne 8. 2. 2018 z pozemkové 

parcely katastru nemovitostí č. 4112, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče, pozemkovou 

parcelu katastru nemovitostí č. 3301/3 o výměře 3588 m
2
, ostatní plocha, silnice, 

oddělenou na základě geometrického plánu č. 1164 – 7/2018 ze dne 13. 2. 2018 

z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3301/3, ostatní plocha, silnice, která je 

zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 

Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vrábče 

v dosavadním vlastnictví Obce Vrábče, IČO 581941, kdy náklady na vyhotovení 

geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně.  

(7 hlasů pro)    
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5) Vypracování hydrogeologického projektu pro zhotovení vrtu, na posílení vodojemu 

v lokalitě Na Třebišti. (7 hlasů pro)  

   

Bere na vědomí 

1) Návrh změny zonace v CHKO Blanský les 

2) Rozpočtové opatření č.6/2018  

3) Různé    
 

Ve Vrábči dne 2.5.2018 

 

Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl     Miroslav Novotný 

 

 

 

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                   místostarosta obce                     starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


