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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 1 7  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.2. 2017 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 4.1.2017. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.1.2017. 

 

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) Darovací smlouva 

2) Žádost o obnovení pěšiny na parcele č.4084 v k.úVrábče 

3) Žádost o dotaci z GP JK „Podpora školství“ Opatření č. 2 – Vybavení 

mateřských škol 

4) Cenová nabídka na zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově 

5) Cenová nabídka na přeložení plynové přípojky u Obecního domu  

6) Cenová nabídka na zhotovení základů pro přístavbu u Obecního domu 

7) Cenová nabídka na zednické práce na přístavbě u Obecního domu 

8) Cenová nabídka na zhotovení střechy na přístavbě u Obecního domu 

9) Cenová nabídka na dodávku oken na přístavbu u Obecního domu 

10) Účelová dotace na výkon státní správy na rok 2017 

11) Stanovení odměn neuvolněným členům ZO 

12) Nabídkové řízení na stavbu chodníku Vrábče-zastávka 

13) Rozpočtové opatření č.1/2017 a č.2/2017 

14) Inventarizační zpráva 

15) Různé 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Jihočeským 

krajem (dárce) a obcí Vrábče (obdarovaný), týkající se pozemkové parcely č.4044/2 o 

výměře 532 m
2  

ostatní plocha v k.ú.Vrábče. Tento pozemek je převáděn v rámci 

majetkoprávního vypořádání pod stavbou chodníku a autobusové zastávky v lokalitě 

Vrábče-Nová Hospoda. (Schváleno 9 hlasy) 

  

2) ZO vzalo na vědomí  žádost občanů místní části Koroseky ohledně obnovení pěšiny 

mezi částí obce Koroseky a částí Vrábče-ves. ZO pověřuje starostu, aby podal žádost o 

bezplatné zaměření parcely č.4084 v k.úVrábče na Státní pozemkový úřad České 

Budějovice. (Schváleno 9 hlasy) 
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3) ZO  projednalo a následně schválilo návrh na podání žádosti o dotaci do Grantového 

programu JK pro rok 2017 v rámci programu „Podpora školství – opatření č.2 – 

vybavení mateřských škol“ na vybudování altánu proti oslunění v MŠ Vrábče. 

(Schváleno 9 hlasy) 

   

4) ZO projednalo předloženou cenovou nabídku na zpevnění plochy u vjezdové brány na 

hřbitově od firmy Jihočeskéá stavební spol. s r.o. ZO rozhodlo, aby tato nabídka byla 

přepracována a to z toho důvodu, že bude navržen jiný materiál pro zpevnění této 

plochy. ZO se touto záležitostí bude zabývat na příštím zasedání ZO.(Schváleno 9 hlasy) 

 

5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na přeložení plynové 

přípojky – zemní práce u budovy Obecního domu od firmy Jihočeská stavební spol. 

s r.o. za cenu 11.239,--kč včetně DPH. Přeložka se provádí z důvodu přístavby 

hygienického zázemí k Obecnímu domu. (Schváleno 9 hlasy) 

 

6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení základů 

včetně základové desky pro přístavbu hygienického zázemí u Obecního domu od firmy 

Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 192.414,--Kč včetně DPH.   (Schváleno 9 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na veškeré zednické 

práce včetně fasády a materiálu pro přístavbu hygienického zázemí u Obecního domu od 

firmy Pavel Duda – zednické práce  za cenu 381.400,--Kč včetně DPH.   (Schváleno 9 

hlasy) 

 

8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení střechy 

včetně klempířských doplňků pro přístavbu hygienického zázemí u Obecního domu od 

firmy Kompletní střecha-Jan Kadlec a Klempířství Patrik Voráček za cenu 89.910,--Kč 

včetně DPH.   (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

oken pro přístavbu hygienického zázemí u Obecního domu od firmy TETRAGON spol. 

s r.o. za cenu 23.973,--Kč včetně DPH.   (Schváleno 9 hlasy) 

 

10) ZO projednalo a následně schválilo poskytnutí účelové dotace na výkon státní správy na 

rok 2017 od Jihočeského kraje ve výši 141.500,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

   

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

členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů od 1.3.2017 takto: 

místostarosta - 3.900,--Kč/měsíčně 

předseda výboru  - 1.300,--Kč/měsíčně 

člen ZO  -    511,--Kč/měsíčně    

(Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel) 

 

12) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na stavbu 

„Chodník podél silnice II/143 Vrábče-zastávka“ a pověřilo starostu, aby nabídku zaslal 

pěti firmám. (Schváleno 9 hlasy) 
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13) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.1/2017 a č.2/2017. 

 

14) ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise k provedení   

      inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2016.   

  

        15)  Různé  

- ZO bylo seznámeno s žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Pro 

připojení kampaně bylo 7 členů ZO, proti byli 2 členové ZO. 

- ZO vzalo na vědomí informaci o zamýšlené opravě části komunikace III/14317 v úseku od 

Vrábče-Nová Hospoda do Kroclova. ze strany Jihočeského kraje v zastoupení SÚS České 

Budějovice. Ze strany členů ZO byla vznesena připomínka, aby v rámci této opravy 

komunikace byly opraveny dva propustky pod touto komunikací. Požadavek na SÚS vznese 

starosta.   

- ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v částce 2.500,--Kč na zakoupení cen na 

21.ročník Mariášového turnaje, který se uskuteční dne 4.2.2017. (Schváleno 9 hlasy) 

- ZO projednalo a následně podpořilo požadavek vznesený ze strany člena ZO Zdeňka 

Novotného ohledně zakoupení sekačky na trávu, která bude využívána na sekání obecních 

pozemků v části obce Kroclov. Sekačku zajistí starosta. (Schváleno 9 hlasy) 

- ZO bylo seznámeno s nabídkou Jihočeské televize ohledně netradiční formy prezentace 

obce a jejího kulturního a společenského využití. ZO rozhodlo tuto nabídku nevyužít. 

 

   

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.3.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 1.2. 2017 v 20.05 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             Z.Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .2// 22 00 11 77   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu 

 

 

Schvaluje  

1) Darovací smlouvu uzavřenou mezi Jihočeským krajem (dárce) a obcí Vrábče (obdarovaný), 

týkající se pozemkové parcely č.4044/2 o výměře 532 m
2  

ostatní plocha v k.ú.Vrábče.  (9 

hlasů pro) 

2) Podání žádosti o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2017 v rámci programu 

„Podpora školství – optření č.2 – vybavení mateřských škol“ na vybudování altánu proti 

oslunění v MŠ Vrábče. (9 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na přeložení plynové přípojky – zemní práce u budovy Obecního domu od 

firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 11.239,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na zhotovení základů včetně základové desky pro přístavbu hygienického 

zázemí u Obecního domu od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 192.414,--Kč 

včetně DPH.  (9 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na veškeré zednické práce včetně fasády a materiálu pro přístavbu 

hygienického zázemí u Obecního domu od firmy Pavel Duda – zednické práce  za cenu 

381.400,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

6) Cenovou nabídku na zhotovení střechy včetně klempířských doplňků pro přístavbu 

hygienického zázemí u Obecního domu od firmy Kompletní střecha-Jan Kadlec a 

Klempířství Patrik Voráček za cenu 89.910,--Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

7) Cenovou nabídku na dodávku a montáž oken pro přístavbu hygienického zázemí u 

Obecního domu od firmy TETRAGON spol. s r.o. za cenu 23.973,--kč včetně DPH. (9 hlasů 

pro) 

8) Poskytnutí účelové dotace na výkon státní správy na rok 2017 od Jihočeského kraje ve výši 

141.500,--Kč. (9 hlasů pro) 

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

č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1.3.2017 takto: místostarosta- 3.900,--

Kč/měsíčně, předseda výboru - 1.300,--Kč/měsíčně a člen ZO - 511,--Kč/měsíčně. (8 hlasů 

pro, 1 hlas se zdržel) 

10) Vypsání nabídkového řízení na stavbu „Chodník podél silnice II/143 Vrábče-zastávka“.  

(9 hlasů pro) 

11) Poskytnutím finančního příspěvku v částce 2.500,--Kč na zakoupení cen na 21.ročník 

Mariášového turnaje. (9 hlasů pro) 

12) Zakoupení sekačky na trávu pro sekání obecních pozemků v části obce Kroclov. (9 hlasů 

pro)  
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Neschvaluje 

1) Cenovou nabídku na zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově a navrhuje ji 

přepracovat. (9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1) Podat žádost o bezplatné zaměření parcely č.4084 v k.ú.Vrábče na Státní pozemkový úřad 

České Budějovice. (9 hlasů pro)  

  

Bere na vědomí 

1) Rozpočtové opatření č.1/2017 a č.2/2017  

2) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce Vrábče k 31.12.2016 

3) Informace v bodu Různé  
 

 

 Ve Vrábči dne 1.2. 2017 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 

 

   

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                  místostarosta obce                     starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


