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Z Á P I S  č . 1 2 / 2 0 1 5  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.11. 2015 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Omluveni: p.Kubata 

Hosté: Ing.V.Anderle – zástupce ČEVAK a.s. 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.10.2015. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.10.2015. 

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

 

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

že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program 

1) Stanovení ceny stočného na rok 2016 

2) Stanovení ceny vodného na rok 2016     

3) Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů v roce 2016 

4) Prodej části parcely č.236/10 a 1616/1 v k.ú.Slavče  

5) Žádost do POV pro rok 2016    

6) Majetkové vypořádání pozemků pod chodníkem k čp.36 Nová Hospoda 

7) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Vrábče 

8) Cenová nabídka na úpravu pozemku u autobusové zastávky Nová Hospoda  

9) Cenová nabídka na projekt  “Slavče – přívodní vodovodní řád” 

10) Rozpočtové opatření č.16/ 2015 a 17/2015 

11) Smlouva  o zřízení věcného břemene 

12) Darovací smlouva 

13) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2016 

14) Různé 

   

1) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2016, 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 22,39,-- Kč za 

1 m3 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 7,80 Kč/m3. Toto zvýšení ceny je odvozeno 

od uvedení centrální ČOV Vrábče-zastávka do provozu a dle schváleného Plánu obnov 

kanalizačních zařízení, kde je nutné vytvářet fond na opravu těchto zařízení.  (Schváleno  8 

hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo plán kalkulace na rok 2016, 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 21,57 Kč za 1 m3 včetně DPH.  

Navýšení ceny vodného je 0,34 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 2015. (Schváleno  7 hlasy, 1 hlas proti) 
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3) ZO bylo seznámeno s informací od firmy A.S.A. České Budějovice s.r.o., že pro rok 2016    

nebude ze strany firmy zvyšován poplatek za svoz a likvidaci odpadů, takže cena za odvoz a 

likvidaci odpadů pro rok 2016 zůstává ve výši roku 2015.   

Týdenní svoz včetně 10 kusů pytlů na PET  2.000,--Kč 

1 x za 14 dní  včetně 10 kusů pytlů na PET  1.400,--Kč 

Jednorázový svoz               80,--Kč 

(Schváleno 8 hlasy) 

 

4) ZO projednalo žádost   manželů Petra a Marie Šmilauerových bytem Slavče 92 ohledně   

            odkoupení části parcely č.236/10 a 1616/1 v k.ú.Slavče z majetku obce Vrábče do svého  

            vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o koupi těchto parcel nepřihlásil ve  

            stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část těchto parcel odprodat  manželům Petrovi a Marii    

            Šmilauerovým  za těchto podmínek : 

          a) před zaměřením bude kupujícími vybraný geodet kontaktovat obecní úřad, ohledně určení  

             hranice zaměření.   

          b) cena pozemku 50,--Kč/m
2
   - zaplacena při podpisu smlouvy. 

          c) veškeré náklady – zaměření + poplatky s převodem spojené ponese kupující.  

          (Schváleno 8 hlasy) 

 

5) ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2016 v rámci programu POV dotační titul č.1 

na akci „Zateplení fasády – Hospoda a obchod Na Zastávce“ v části obce Vrábče - zastávka   

v částce cca 345.000,--Kč - dotace  200.000,--Kč a  „ Zateplení fasády a výměna vrat a dveří 

– Hasičská zbrojnice Vrábče“ v části  obce  Vrábče - ves  v  částce  cca  196.000,--Kč  -  

dotace 100.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce.(Schváleno 8 hlasy) 

 

6) ZO projednalo návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem k čp.36 Nová 

Hospoda a souhlasí s odkoupením těchto pozemků dle GP za cenu 50,--Kč/m2. (Schváleno 

8 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo požadavek ředitelky MŠ Boršov nad Vltavou ohledně 

poskytnutí finančního příspěvku na Mikulášskou nadílku pro děti z MŠ Vrábče (odloučené 

pracoviště MŠ Boršov n/Vlt.) v částce 1.150,--Kč (25 dětí x 46,--Kč/1dítě). (Schváleno  

8 hlasy) 

 

8) ZO projednalo předložený návrh na úpravu pozemku u autobusové zastávky Nová Hospoda. 

Předložený návrh spočívá : 

a) Zatrubnění 45 m příkopu, zavezení zeminou a osetí v částce 109.271,--Kč včetně DPH. 

b) Osázení keřů a zamulčování pozemku mezi autobusovou zastávkou a příkopem v částce 

38.115,--Kč včetně DPH. 

ZO souhlasí s variantou b).  (Schváleno 8 hlasy) 

 

9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na projektové práce od 

Ing.Lubomíra Štrose na akci “Slavče – přívodní vodovodní řád” za cenu 24.000,--Kč včetně 

DPH. (Schváleno 8 hlasy) 
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10) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.16/2015 a 17/2015  - viz příloha zápisu. 

 

11) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení věcného břemene  

č.: CB-014330030780/001  mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající  

v novém kabelovém vedení NN a kabelové skříně na parcele č. 3338/2 v k.ú.Vrábče stavba  

„Vrábče par č 3338/2 – úprava NN“ -  za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno  

8 hlasy)  

 

12) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Darovací smlouvu č.SDA/OREG/662/15 

uzavřenou mezi Jihočeským krajem jako dárce a Obcí Vrábče jako obdarovaný. Předmětem 

smlouvy je finanční dar ve výši 25.000,--Kč za umístění v krajském kole soutěže Vesnice 

roku 2015. (Schváleno 8 hlasy)  

 

13) ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2016, který je vyrovnaný a  

bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému vyjádření občanů. 

- Příjmy 6,910.000,--Kč 

- Výdaje  6,910.000,--Kč  (Schváleno 8 hlasy) 

 

14) Různé 

-  ZO  bylo seznámeno s cenovou nabídkou od firmy Pavel Rubenvolf/Pavel Goby na provedení 

přepojení septiku v čp.40 – Hospoda + obchod Na Zastávce za cenu 26.936,--Kč včetně DPH a 

částečné zatrubnění stoky v lokalitě Vrábče-zastávka za cenu 129.095,--Kč včetně DPH. 

- ZO bylo seznámeno s realizací osazení odvodňovacího přejezdového žlabu na komunikaci 

v místní části obce Kroclov za cenu 28.766,70 Kč bez DPH.. 

- ZO bylo seznámeno s podáním žádosti ze strany OÚ na odbor dopravy Magistrátu města ČB 

ohledně stanovení místní a přechdné úpravy na pozemních komunikacích. Jedná se o osazení 

dopravního značení IS12a a IS12b v lokalitě Slavče-rozcestí. 

- ZO bylo seznámeno s podáním žádosti ze strany OÚ na SUS JK ohledně požadavku na opravu 

komunikace III.třídy do místní části obce Slavče. 

- Na základě požadavku občanů osady Slavče byli vyzváni SHR v místní části Slavče a to, 

Marie Vovsová, Vojtěch Bártl, Stanislav Plánský a společnost ČEVAK a.s. ohledně doložení 

dokladu o provedení deratizace hlodavců v této lokalitě. Doklad o provedení deratizace byl na 

OÚ doložen od všech vyzvaných.   

- ZO bylo seznámeno s informací z MZe ohledně nezařazení akce „Výstavba ČOV Kroclov“  do 

programu 129 250 a tím neposkytnutí dotace na tuto stavbu. 

  

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.12.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.11. 2015 v 21.00 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 .12// 22 00 11 55   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného  

 

Schvaluje  

1) Výši poplatku za vypouštění odpadních vod pro rok 2016 – 22,39 Kč za 1 m3. (8 hlasů pro) 

2) Výši poplatku za vodné pro rok 2016 - 21,57 Kč za 1 m3. (7 hlasů pro, 1 hlas proti) 

3) Výši poplatku za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2016.   

Týdenní svoz    2.000,--Kč 

1 x za 14 dní   1.400,--Kč 

Jednorázový svoz       80,--Kč   (8 hlasů pro)  

4) Prodej části parcely č.236/10 a 1616/1 v k.ú.Slavče z majetku obce Vrábče manželům 

Petrovi a Marii Šmilauerovým  za těchto podmínek : 

a) před zaměřením bude kupujícími vybraný geodet kontaktovat obecní úřad, ohledně určení  

    hranice zaměření.   

b) cena pozemku 50,--Kč/m
2
   - zaplacena při podpisu smlouvy. 

c) veškeré náklady – zaměření + poplatky s převodem spojené ponese kupující. (8 hlasů pro)  

5) Podání žádostí do POV pro rok 2016 na akci „Zateplení fasády – Hospoda a obchod Na 

Zastávce“ v částce cca 345.000,--Kč  a  „ Zateplení fasády a výměna vrat a dveří – Hasičská 

zbrojnice Vrábče“ v  částce  cca  196.000,--Kč . (8 hlasů pro) 

6) Odkoupením  pozemků dle GP za cenu 50,--Kč/m2 pod chodníkem k čp.36 Nová Hospoda. 

(8 hlasů pro) 

7) Příspěvek na Mikulášskou nadílku pro děti z MŠ Vrábče (odloučené pracoviště MŠ Boršov 

n/Vlt.) v částce 1.150,--Kč. (8 hlasů pro) 

8) Úpravu pozemku u autobusové zastávky Nová Hospoda za cenu 38.115,--Kč. (8 hlasů pro) 

9) Cenovou nabídku na projektové práce na akci “Slavče – přívodní vodovodní řád” za cenu 

24.000,--Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 

10) Smlouvu  o zřízení věcného břemene č.: CB-014330030780/001. (8 hlasů pro) 

11) Darovací smlouvu č.SDA/OREG/662/15. (8 hlasů pro)   

12) Návrh rozpočtu pro rok 2016. (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 
1) Rozpočtové opatření č.16/2015 a č.17/2015   

2) Informace v bodu Různé  

  

Ve Vrábči dne 4.11. 2015 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Miroslav Novotný 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
 

 


