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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.3. 2011 OD 18:30 HODIN  

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Kubata, Hálová, Novotný, Zdrha, Vojč, Záviš  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.2.2010. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.2.2010. 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z. Kubata. 

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

ţe je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program:  

1)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

2)  Smlouva o zřízení věcného břemene 

3)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

4)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

5)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

6)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

7)  Smlouva o zřízení věcného břemene  

8)  Změna pojmenování ulice 

9)  Zhotovení cedulí na označení ulic 

10)  Vybrání dodavatele na vybudování  veřejného osvětlení Kroclov 

11)  Cenová nabídka na novou výsadbu stromů okolo hřbitova 

12)  Vypsání nabídkového řízení na akci ČOV – Vrábče-zastávka 

13)  Ţádost o sníţení nájemného 

14)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.556/14 

     a 556/44 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče – Zastávka, č.p.554/5, p.Zevl“. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č. 1607/4 

     v k.ú.Slavče stavba „  Slavče, p.Havlíčková – kabelová přípojka“. (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na  

     parcele č.3275/1 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče, č.p.39/3, p.Zaviačič“. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.3266/1  

     v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče, Ševčíková, č.p.115/48, kabelová přípojka“.(Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.3181/11  

     a 3338/1 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče Zastávka, Tichý, kabel NN“. (Schváleno 9 hlasy) 
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6)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení  na  

     parcele č.3266/6, 3269/1, 3171/32 a 3275/1 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče ZTV u TS – 13RD“.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uloţení kabelového vedení a kabelové skříně na  

     parcele č.3289/1, 61/1, 61/4 a 57 v k.ú.Vrábče stavba „Vrábče, Kubata – připojení průmyslového  

     areálu“. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo návrh ze strany občanů části obce Vrábče-zastávka na změnu názvu ulice  

     Zastávka-Křemeţská na nový název Zastávka-Budějovická, který předloţil člen ZO pan Záviš..  

     ZO s předloţenou změnou souhlasí. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo návrh na zhotovení cedulí na označení ulic a rozhodlo zadat výrobu cedulí firmě  

     LION za cenu 1 kusu 750,--Kč včetně DPH. D o příštího zasedání ZO zástupci jednotlivých   

     částí obce, ve kterých se nové ulice nacházejí, vytipují umístění cedulí a projednají  téţ s  

     dotčenými vlastníky nemovitostí jejich umístění.: (Schváleno 9 hlasy.) 

 

10)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Veřejné osvětlení v osadě Kroclov”   

     od 3 firem -  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána firma ELSA CB  

     s.r.o., která akci zrealizuje za cenu 451.751,--Kč včetně DPH - viz.příloha č.1 Zápis - otevírání  

     obálek . (Schváleno 9 hlasy.) 

 

11)  ZO projednalo  předloţenou cenovou nabídku ze strany paní J.Hálové, ohledně provedení   

     výsadby nových stromů okolo hřbitovní zdi v počtu 14 kusů Javoru s kulovitou korunou za cenu  

     39.848,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

12)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci ČOV – Vrábče- 

     zastávka, kterou zajistí firma GPL – INVEST s.r.o. (Schváleno 9 hlasy) 

 

13)  ZO projednalo ţádost ze strany nájemce restaurace Na Rynku pana J.Hazuky, ohledně sníţení  

     nájemného z roční částky 18.000,--Kč na 15.000,--Kč z důvodu nerentabilnosti v období letních  

     měsíců. ZO situaci vyhodnotilo a schválilo sníţení nájemného o 250,--Kč měsíčně od 1.3.2011.  

     Měsíční nájemné bude činit 1.250,--Kč - roční nájemné bude činit 15.000,--Kč.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

14)  Různé 

 -  ZO bylo seznámeno s navrţenou studií areálu budoucí mateřské školky a obecního domu. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.4. 2011 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 2.3. 2011 v 20.00 hod. zapsal Ohrazda 

 

 Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                           Z. Kubata 
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ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 3// 22 00 11 11   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

Schvaluje 

1)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.556/14 a 556/44 v k.ú.Vrábče stavba „  

     Vrábče – Zastávka, č.p.554/5, p.Zevl“.  (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č. 1607/4 v k.ú.Slavče stavba „  Slavče,  

     p.Havlíčková – kabelová přípojka“. (9 hlasů pro)  

3)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na  parcele č.3275/1 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče,  

     č.p.39/3, p.Zaviačič“. (9 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.3266/1 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče,  

     Ševčíková, č.p.115/48, kabelová přípojka“. (9 hlasů pro) 

5)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.3181/11 a 3338/1 v k.ú.Vrábče stavba  

     „Vrábče Zastávka, Tichý, kabel NN“. (9 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení  na parcele č.3266/6, 3269/1, 3171/32 a 3275/1 v  

     k.ú.Vrábče stavba „Vrábče ZTV u TS – 13RD“. (9 hlasů pro)  

7)  Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s,  

     spočívající v uloţení kabelového vedení a kabelové skříně na parcele č.3289/1, 61/1, 61/4 a 57 v  

     k.ú.Vrábče stavba „Vrábče, Kubata – připojení průmyslového areálu“. (9 hlasů pro) 

8)  Změnu názvu ulice Zastávka-Křemeţská na nový název Zastávka-Budějovická. (9 hlasů pro) 

9)  Zadat výrobu cedulí  na označení ulic firmě  LION za cenu 1 kusu 750,--Kč včetně DPH. 

     (9 hlasů pro) 

10)  Výběr dodavatele na stavební akci “ Veřejné osvětlení v osadě Kroclov”, kterou provede firma  

       ELSA CB s.r.o. za cenu 451.751,--Kč včetně DPH (9 hlasů pro) 

11)  Cenovou nabídku na výsadbu nových stromů okolo hřbitovní zdi v počtu 14 kusů. (9 hlasů pro)   

12)  Vypsání nabídkového řízení na akci ČOV – Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro) 

13)  Sníţení nájemného o 250,--Kč měsíčně od 1.3.2011 v restauraci Na Rynku. (9 hlasů pro) 

Bere na vědomí 
1)  Různé  

 

Ve Vrábči dne 2.3. 2011 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
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Příloha č.1 

 

Zápis z otevírání obálek dne 2.3.2011 v 19.15 hodin  

v kanceláři OÚ Vrábče. 

 
Došly 3 zapečetěné obálky ze 4 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou. 

 

1) 21.2.2011 v 13.45 hod -  ELEKTRO - TEL 470.950,-- Kč včetně DPH 

 

2) 21.2.2011 v 13.47 hod -  MONTELA s.r.o.  477.029,-- Kč včetně DPH 

 

3) 23.2.2011 v 13.15 hod -  ELSA CB s.r.o. 451.751,-- Kč včetně DPH 

 

4)  Nepředloţil   -  Pavel Bláha  Libín 39   

  

 

  

 

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 19.15 hod, obálky neporušeny a  komise sloţená z 

9 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo všechny předloţené nabídky a o těchto 

nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 

 ELSA CB s.r.o.  9 hlasů 

  

     

     

 

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, ţe akce “Veřejné osvětlení v osadě Kroclov” 

bude zadána firmě ELSA CB s.r.o.                    . 

 

Tento zápis je přílohou č.1 k Usnesení ZO Vrábče č. 3/2011    

 

 

Ve Vrábči dne 2.3.2011 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 

 

 

 

..............................     ............................ 


