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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 1 9  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.2.2019 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Záviš, Trapl, Homolková, Stýblo 

Omluveni: p. Podzimková, M. Novotný  

            

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 9.1.2019 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 9.1.2019 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, Iveta Homolková 

 

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) Žádost o koupi pozemku parcela č.554/1 v k.ú.Vrábče 

2) Dodatek č.24 smlouvy o poskytování služeb  

3) Cenové nabídky na dodávku a instalaci bezpečnostních kamer na hřbitov 

4) Zednické práce – zhotovení omítek na výstavbě soc. bytů v čp.33 Vrábče 

5) Cenová nabídka na “Zatrubnění stoky – Kroclov, k.ú.Vrábče” 

6) Cenová nabídka na elektroinstalatérské práce pro výstavbu soc. bytů 

7) Cenová nabídka na topenářské práce pro výstavbu soc. bytů  

8) Vypracování PD na rekonstrukci chodníku Vrábče-Zastávka ul. Budějovická 

9) Nabídkové řízení na „Oprava účelové komunikace U Rybáka“ 

10) Nabídkové řízení na „Oprava účelové komunikace ke statku U Dvořáčků“ 

11) Dotace na státní správu od JK  

12) Žádost o změnu pracovní doby v zimním období v Hospodě Na Zastávce  

13) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB-014330044987/001 

14) Rozpočtové opatření č. 1/2019  

15) Inventarizační zpráva 

16) Různé 

 

1) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.554/1 trvalý travní porost v k.ú 

Vrábče. 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 7 hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo předložený Dodatek č.24 smlouvy o poskytování 

služeb ze strany firmy FCC České Budějovice, s.r.o., od 1.1.2019 ohledně zvýšení cen 

dopravy a prostojů u mobilních svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu a 

poplatku za dotřiďování směsných plastů a to 2.000,--Kč bez DPH za 1 tunu. Toto 

zvýšení je podmíněno tím, že na většinu vytříděného plastového odpadu není odbyt a 

tak se tyto plasty likvidují termickou cestou (spalováním), které tuto likvidaci 

prodražuje. (Schváleno 7 hlasy) 
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3) ZO posoudilo tři cenové nabídky na dodávku a instalaci kamerového systému na hřbitov    

a  po důkladném posouzení bylo navrženo nabídky doplnit s tím, že o této záležitosti 

bude rozhodnuto na příštím zasedání. Zajistí Z. Novotný. (Schváleno 7 hlasy)  

 

4) ZO bylo seznámeno se záměrem realizovat zednické práce - zhotovení omítek  dle PD 

pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče. ZO pověřuje starostu, aby na základě 

Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle článku č. II zajistil dodavatele 

na tuto akci. (Schváleno 7 hlasy) 

 

5) ZO posoudilo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na akci „Zatrubnění 

stoky Kroclov“ od firmy Zemní práce – Pavel Rubenvolf za cenu 136.348,--Kč včetně 

DPH. (Schváleno 7 hlasy) 

 

6) ZO posoudilo dvě cenové nabídky na dodávku na elektroinstalatérské práce včetně 

materiálu  pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče a po důkladném posouzení 

cenových nabídek byla vybrána firma PRAKTIKUM s.r.o. za cenu 380.577,55 Kč 

včetně DPH.  (Schváleno 6 hlasy, 1 hlas se zdržel) 

 

7) ZO posoudilo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na topenářské práce 

pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče od firmy Zdeněk Čerkl za cenu 318.794,--

Kč včetně DPH. (Schváleno 7 hlasy) 

 

8) Starosta předložil návrh na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

chodníku Vrábče-Zastávka ul. Budějovická. ZO s předloženým návrhem souhlasí a 

pověřuje starostu, aby oslovil projekční kanceláře ohledně předložení cenové nabídky 

na vypracování projektu. (Schváleno 7 hlasy)   

 

9) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci 

„Oprava účelové komunikace U Rybáka“ a pověřilo starostu, aby nabídku zaslal třem 

firmám. (Schváleno 7 hlasy) 

 

10) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci 

„Oprava účelové komunikace ke statku U Dvořáčků“ a pověřilo starostu, aby nabídku 

zaslal třem firmám. (Schváleno 7 hlasy) 

 

11) ZO schválilo poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu 

na rok 2019 ve výši 166 300,--Kč. (Schváleno 7 hlasy) 

 

12) ZO projednalo předloženou žádost ze strany provozovatele Hospody Na Zastávce pana 

Vlastimila Hrdiny, ohledně požadavku na změnu provozní doby v hospodě v období 

leden – březen. ZO s předloženým návrhem souhlasí a pověřuje starostu, aby zajistil, že 

upravená provozní doba bude ze strany provozovatele řádně vyvěšena. (Schváleno 7 

hlasy) 
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13)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-

014330044987/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající 

v uložení kabelového vedení NN na parcele č. st. 123, 1607/1 a 1611/1 v k. ú. Slavče 

stavba “Slavče ČB č p 13 kabel NN”. (Schváleno 7 hlasy) 

 

14) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2019 viz příloha zápisu  č.2/2019.  

 

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

      inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2018.   

 

16)  Různé 

-  Starosta předložil návrh na opravu účelové cesty ke Konopům a účelové cesty k Bedlánům.   

 ZO pověřuje starostu, aby zajistil opravu těchto komunikací. 

 

- ZO bylo seznámeno s předloženou žádostí od Mysliveckého spolku Jamné  o poskytnutí 

dotace ve výší 10 000,--Kč k  zajištění nákupu zajíce polního pro zazvěření honitby a 

osvěžení krve. ZO souhlasí s poskytnutím dotace v požadované výši, a to z toho důvodu, že 

spolek hospodaří na cca 200 ha polí, luk a lesů v k.ú.Vrábče. (Schváleno 7 hlasy) 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  6.3.2019 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče   

 

Ve Vrábči dne 6.2.2019 v 21.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda 

     

Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl                                         I. Homolková 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 2// 22 00 11 99   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, Ivetu Homolkovou 

Schvaluje 

1) Záměr prodeje parcely č.554/1 trvalý travní porost v k.ú Vrábče. (7 hlasů pro) 

2) Dodatek č.24 smlouvy o poskytování služeb ze strany firmy FCC České Budějovice, 

s.r.o. (7 hlasů pro) 

3) Doplnit cenové nabídky na dodávku a instalaci kamerového systému na hřbitov. (7 hlasů 

pro)  

4) „Zatrubnění stoky Kroclov“ od firmy Zemní práce–Pavel Rubenvolf. za cenu 136.348,--

Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 

5) Elektroinstalatérské práce včetně materiálu pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče 

od firmy PRAKTIKUM s.r.o. za cenu 380.577,55 Kč včetně DPH. (6 hlasů pro, 1 hlas 

se zdržel) 

6) Topenářské práce pro výstavbu sociálních bytů v čp.33 Vrábče od firmy Zdeněk Čerkl 

za cenu 318.794,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 

7) Vypsání nabídkového řízení na akci „Oprava účelové komunikace U Rybáka“ (7 hlasů 

pro) 

8) Vypsání nabídkového řízení na akci „Oprava účelové komunikace ke statku U   

Dvořáčků“ (7 hlasů pro) 

9) Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu na rok 2019 ve výši 166 300,--Kč. 

(7 hlasů pro) 

10) Změnu provozní doby v Hospodě Na Zastávce v období leden – březen. (7 hlasů pro) 

11) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  CB-014330044987/001 mezi obcí Vrábče a 

společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení NN na parcele 

č. st. 123, 1607/1 a 1611/1 v k. ú. Slavče stavba “Slavče ČB č p 13 kabel NN” za 

jednorázovou úhradu 7.100,--Kč. (7 hlasů pro) 

12) Dotaci ve výší 10 000,--Kč MS Jamné k  zajištění nákupu zajíce polního. (7 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle článku č. II zajistit 

dodavatele   na  akci – zednické práce - zhotovení omítek  dle PD pro výstavbu 

sociálních bytů v čp.33 Vrábče. (7 hlasů pro) 

2) Zajistit cenové nabídky na vypracování PD na rekonstrukci chodníku Vrábče-Zastávka 

ul. Budějovická. (7   hlasů pro)  

Bere na vědomí 

1) Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

2) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce Vrábče k 31.12.2018.  

3) Informace v bodu Různé.  

 

Ve Vrábči dne 6.2.2019 

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl             Iveta Homolková 

 

Ing. Jan Trapl          František Ohrazda 

                   místostarosta obce           starosta obce 


