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Z Á P I S  č . 11 / 2 0 1 7  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.11. 2017 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda  

 

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

Omluveni: p. Z.Novotný, Kubata  

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.10.2017. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.10.2017. 

 

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) Převod pozemků zastavěných komunikacemi II. a III. třídy 

2) Smlouva č.1030038493/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3) Žádost do POV pro rok 2018    

4) Cenová nabídka na dodávku oken a dveří do márnice na hřbitově ve Vrábči 

5) Stanovení ceny stočného na rok 2018 

6) Stanovení ceny vodného na rok 2018 

7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021 

8) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2018 

9) Stanovení ceny za pronájem nebytových prostor Obecního domu 

10) Stanovení odměn neuvolněným členům ZO 

11) Rozpočtové opatření č.17/2017 a č.18/2017  

12) Různé 

 

1) ZO projednalo žádost Jihočeského kraje ohledně převodu níže uvedených pozemků z 

majetku Obce Vrábče, které jsou celé nebo částí zastavěny komunikacemi II. a III. třídy.   

Silnice č. III/14316 

katastrální území: Slavče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/9 o výměře 623 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/35 o výměře 35 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 555/8 o výměře 36 m
2
, orná půda  

Silnice č. III/14317 

katastrální území: Vrábče 

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4021, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4052,  ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4112, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4127, ostatní plocha – silnice  

Silnice č. III/14318 
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katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4142 o výměře 895 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- pozemková parcela KN p.p.č. 4151 o výměře 318 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/36, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/43, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/52, ostatní plocha – ostatní komunikace  

Silnice č. III/14327 

katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4130 o výměře 6.101 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcely KN p.p.č. 4113 o výměře 4.382 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/3, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/43, ostatní plocha – silnice  

Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 5.10.2017 do 23.10.2017. Jelikož se žádný 

jiný zájemce ve stanovené lhůtě o převod nepřihlásil, ZO souhlasí, aby níže uvedené pozemky 

byly bezplatně převedeny do majetku Jihočeského kraje za podmínky, že veškeré náklady 

s převodem spojené budou hrazeny ze strany Jihočeského kraje. (Schváleno 7 hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č.1030038493/003  o smlouvě 

budoucí 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.555/6 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-

zastávka, stavba „Vrábče Zastávka, K/396, Klimešová, NN“.  (Schváleno 7 hlasy) 

 

3) ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2018 - dotační titul č.1 na akci „Oprava 

hřbitovní zdi včetně márnice ve Vrábči“  v části obce Vrábče – ves. Předpokládané 

náklady cca 600.000,--Kč – z toho dotace cca 250.000,--Kč. Finanční podíl obce bude 

kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 7 hlasy) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž 

oken a dveří do budovy márnice na hřbitově ve Vrábči od firmy Tetragon spol. s r.o. za  

cenu 52 514,--Kč včetně DPH. (Schváleno 7 hlasy)  

 

5) ZO  projednalo a  následně  schválilo  plán  kalkulace na rok 2018, 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  

      32,78,-- Kč za 1 m
3
 včetně DPH. Navýšení ceny stočného je 0,29 Kč/m

3
.  Toto zvýšení  

      ceny je odvozeno od zvýšení ceny elektrické energie. (Schváleno  7 hlasy) 

 

6) 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 23,06 Kč za 1 m
3
 

včetně DPH. Navýšení ceny vodného je 1,18 Kč/m
3
. Toto navýšení ceny je odvozeno 

povinností tvořit fond na opravu vodovodního zařízení a zvýšením ceny za elektřinu. 

Pevná sazba za vodoměr  je stanovena ve výši  277,--Kč bez DPH, tato cena zůstává 

ve výši roku 2017. (Schváleno  7 hlasy) 

 

 



OO BB EE CC NN ÍÍ   ÚÚ ŘŘ AA DD   VV RR ÁÁ BB ČČ EE   
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
TEL.: 387 250 512  |  FAX: 387 250 512 

E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ 

▪ 3 ▪ 

7) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí předložený Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2019 – 2021. (Schváleno  7 hlasy)  

 

8) ZO projednalo a následně vzalo na vědomí Návrh rozpočtu pro rok 2018, který je 

přebytkový  a bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému 

vyjádření  občanů. 

- Příjmy 7 932.000,--Kč 

- Výdaje  7 260.000,--Kč   

Přebytek ve výši 672.000,--Kč bude použit ke splácení úvěru. (Schváleno 7 hlasy) 

 

9) ZO projednalo a následně schválilo výši nájemného za pronájem prostor v budově 

Obecního domu  od 1.1.2018:  

- sportovní cvičení  100,--Kč za 1 hodinu 

- rodinná oslava   100,--Kč za 1 hodinu 

- společenská akce          2 000,--Kč za den 

Pronájem prostor v Obecním domě bude umožněn pouze občanům trvale hlášeným 

v obci Vrábče. (Schváleno 7 hlasy) 

 

10) ZO projednalo a následně schválilo návrh na zvýšení měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů od 1.1.2018 takto: 

místostarosta – bez dalších funkcí - 5.000,--Kč/měsíčně 

předseda výboru – bez dalších funkcí  - 2.000,--Kč/měsíčně 

člen ZO – bez dalších funkcí  - 1 000,--Kč/měsíčně    

(Schváleno 7 hlasy) 

 

11) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.17/2017 a č.18/2017. 

 

12) Různé  

- Starosta podal informaci o škodách vniklých při vychřici dne 29.10.2017, kde došlo k 

poškození čekárny -  Nová Hospoda, střechy kostela – Vrábče-ves, dopravního značení – 

komunikace Hradce  

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.12.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 1.11. 2017 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 . 11// 22 00 11 77   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 

 
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného 

 

Schvaluje 

1) Bezúplatný převod pozemků zastavěných komunikacemi II. a III. třídy z majetku obce 

Vrábče do majetku Jihočeského kraje: 

Silnice č. III/14316 

katastrální území: Slavče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/9 o výměře 623 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 1620/35 o výměře 35 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcela KN p.p.č. 555/8 o výměře 36 m
2
, orná půda  

Silnice č. III/14317 

katastrální území: Vrábče 

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4021, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4052,  ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4112, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 4127, ostatní plocha – silnice  

Silnice č. III/14318 

katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4142 o výměře 895 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- pozemková parcela KN p.p.č. 4151 o výměře 318 m
2
, ostatní plocha – ost. komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/36, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/43, ostatní plocha – ostatní komunikace  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3302/52, ostatní plocha – ostatní komunikace  

Silnice č. III/14327 

katastrální území: Vrábče 

- pozemková parcela KN p.p.č. 4130 o výměře 6.101 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- pozemková parcely KN p.p.č. 4113 o výměře 4.382 m
2
, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/3, ostatní plocha – silnice  

- část pozemkové parcely KN p.p.č. 3301/43, ostatní plocha – silnice  

(7 hlasů pro) 

2) Smlouvu č.1030038493/003  o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou 

náhradu 5.000,--Kč mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. (7 hlasů pro)   

3) Podání žádosti do POV pro rok 2018 - dotační titul č.1 na akci „Oprava hřbitovní zdi včetně 

márnice ve Vrábči“. (7 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na dodávku a montáž oken a dveří do budovy márnice na hřbitově ve 

Vrábči od firmy Tetragon spol. s r.o. (7 hlasů pro) 

5) Poplatek za vypouštění odpadních vod pro rok 2018 ve výši 32,78,-- Kč za 1 m
3
 včetně 

DPH. (7 hlasů pro) 

6) Poplatek za vodné pro rok 2018 ve výši 23,06,-- Kč za 1 m
3
 včetně DPH. (7 hlasů pro) 
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7) Výši nájemného za pronájem prostor v budově Obecního domu  od 1.1.2018. (7 hlasů pro) 

8) Zvýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády 

č.318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2018: 

místostarosta – bez dalších funkcí - 5.000,--Kč/měsíčně 

předseda výboru – bez dalších funkcí  - 2.000,--Kč/měsíčně 

člen ZO – bez dalších funkcí  - 1 000,--Kč/měsíčně  (7 hlasů pro)  

 

Bere na vědomí 

1) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2021  

2) Rozpočtové opatření č.17/2017 a č.18/2017  

3) Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2018 

4) Informace v bodu „Různé“  
 

Ve Vrábči dne 1.11. 2017 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Miroslav Novotný 

 

 

   

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                   místostarosta obce                     starosta obce 

 

 

 

 


