OBECNÍ

ÚŘAD VRÁBČE
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: 387 250 512 | FAX: 387 250 512
E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ

ZÁPIS č.4/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 10.4.2019 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Z. Novotný, Trapl, Stýblo, M. Novotný, Podzimková
Omluveni: p. Záviš, Homolková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.3.2019
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.3.2019
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, Mgr. P. Podzimková
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) Účetní závěrka obce Vrábče za rok 2018
2) Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2018
3) Účetní odpisový plán na rok 2019
4) Smlouva č. CB-014330046469/001 o zřízení věcného břemene
5) Žádost o poskytnutí sponzorského daru na akci “Dubenský běh pro dobrou věc”
6) Pronájem Konzumu Na Zastávce
7) Cenové nabídky na dodávku výtahové šachty + výtahu pro budovu čp.33 Vrábče
8) Cenová nabídka na vypracování PD na rekonstrukci objektu stodoly u čp. 40
9) Anketa pro občany osady Slavče – využití budovy bývalého obchodu ve Slavči
10) Obec přátelská rodině – koncepce rodinné politiky
11) Seniorská obálka
12) Rozpočtové opatření č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019
13) Různé
1) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Účetní závěrku obce Vrábče za rok
2018 - viz příloha zápisu č. 4/2019. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a
závěrečný účet obce za rok 2018 (vyvěšeno 18.3.2019, sejmuto 10.4.2019) a souhlasí s
celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 7 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předložený Účetní odpisový plán na rok 2019.
(Schváleno 7 hlasy)
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4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu č. CB-014330046469/001 o
zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 6.000,--Kč mezi obcí Vrábče
(budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající
v novém kabelovém vedení na parcele č. 1615/1 v k.ú.Slavče lokalita Slavče-náves,
stavba „Slavče, K/86/2, Stýblo, smyčka NN“. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc”
4.ročník, kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek
z této akce bude věnován pro Matýska z Č. Budějovic, který má těžkou formu autismu a
pro děti, které dochází do budějovického Auticentra. ZO souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku na tuto akci 5.000,--Kč a pověřuje starostu k uzavření darovací
smlouvy. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO bylo seznámeno s výpovědí a ukončením nájmu v Konzumu Na Zastávce ze strany
paní Pavly Kubešové k 30.4.2019. O tyto nebytové prostory projevila zájem a podala
žádost o pronájem slečna Kristýna Ďuricová. ZO schvaluje pronájem Konzumu Na
Zastávce slečně Kristýně Ďuricové za stávajících podmínek, jako měla paní Kubešová
od 1. 5. 2019. (Schváleno 7 hlasy)
7) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci „Dodávka a montáž plošiny
pro budovu čp.33 Vrábče” a po posouzení všech cenových nabídek byla vybrána
firma VÝTAHY LINE s.r.o., která akci zrealizuje za cenu 465.750,--Kč včetně DPH.
Vybudování výtahové šachty provede na základě cenové nabídky PAVEL DUDA –
Zednické práce za cenu 523.600,--Kč včetně DPH viz - příloha Zápis – otevírání obálek.
(Schváleno 7 hlasy )
8) ZO posoudilo předloženou cenovou nabídku na vypracování PD na “Objekt občanské
vybavenosti pro potřeby obce Vrábče” (rekonstrukce objektu stodoly u čp. 40) a
souhlasí s tím, aby byla ze strany projektanta pana Vochozky vypracována projektová
dokumentace pro stavební povolení za částku 138.850,--Kč. (Schváleno 7 hlasy)
9) ZO posoudilo a následně schválilo předložený anketní lístek, ohledně využití budovy
bývalého obchodu ve Slavči, který bude rozdán do domácností v osadě Slavče.
Výsledek ankety bude pro ZO doporučením, jak budovu do budoucna využít.
(Schváleno 7 hlasy)
10) Mgr. Petra Podzimková předložila návrh na zapojení obce do projektu Obec přátelská
rodině a seniorům 2019 a předložila ke schválení Koncepci rodinné a seniorské politiky
obce Vrábče . ZO koncepci schvaluje. (Schváleno 7 hlasy)
11) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh na vyhotovení Seniorské obálky
pro seniory od 65 let + v počtu 120 kusů. (Schváleno 7 hlasy)
12) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019 viz - příloha
zápisu č.4/2019.
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13) Různé
- Starosta předložil výsledek poptávkového řízení, které provedl SVAZEK OBCÍ –
VODOVOD KŘEMŽE na zhotovitele stavby “Vodovod Slavče řad B”, kdy nejlepší
nabídku předložila firma RUGO STAV, s.r.o. za cenu díla 654.790,44 Kč bez DPH.
Část nákladů v hodnotě 300.000,--Kč včetně DPH uhradí SVAZEK OBCÍ –
VODOVOD KŘEMŽE a zbývající náklady 492.296,--Kč včetně DPH uhradí Obec
Vrábče. Zároveň obec uhradí částku 10.000,--Kč včetně DPH za stavební dozor,
který zajistí projektant stavby Ing. Lubomír Štros. ZO s předloženým návrhem
souhlasí. (Schváleno 7 hlasy)
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5.6.2019 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče
Ve Vrábči dne 10.4.2019 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 4/ 2 0 1 9
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1)
2)
3)
4)

Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2018. (7 hlasů pro)
Závěrečný účet obce za rok 2018 a to bez výhrad. (7 hlasů pro)
Účetní odpisový plán na rok 2019. (7 hlasů pro)
Smlouvu č. CB-014330046469/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu
6.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s.
(budoucí oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení na parcele č. 1615/1 v
k.ú.Slavče lokalita Slavče-náves, stavba „Slavče, K/86/2, Stýblo, smyčka NN“. (7 hlasů
pro)
5) Poskytnutí finančního příspěvku 5.000,--Kč na akci “Dubenský běh pro dobrou věc” (7
hlasů pro)
6) Pronájem Konzumu Na Zastávce slečně Kristýně Ďuricové za stávajících podmínek,
jako měla paní Kubešová od 1. 5. 2019. (7 hlasů pro)
7) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci „Dodávka a montáž plošiny pro budovu
čp.33 Vrábče” od firmy VÝTAHY LINE s.r.o., za cenu 465.750,--Kč včetně DPH, a
vybudování výtahové šachty od firmy PAVEL DUDA – zednické práce za cenu
523.600,--Kč včetně DPH (7 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku na vypracování PD na “Objekt občanské vybavenosti pro potřeby
obce Vrábče” od projektanta pana Vochozky za částku 138.850,--Kč včetně DPH. (7
hlasů pro)
9) Anketní lístek, ohledně využití budovy bývalého obchodu ve Slavči. (7 hlasů pro)
10) Zapojení obce do projektu „Obec přátelská rodině – koncepce rodinné politiky”.
(7 hlasů pro)
11) Vyhotovení Seniorské obálky pro seniory od 65 let + v počtu 120 kusů. (7 hlasů pro)
12) Uhrazení nákladů na opravu vodovodního řadu B v osadě Slavče v částce 492.296,--Kč
včetně DPH a uhrazení částky 10.000,--Kč včetně DPH za stavební dozor. (7 hlasů pro)

Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019
Ve Vrábči dne 10.4.2019
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková
František Ohrazda
starosta obce
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