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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.5. 2011 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

Omluveni: p.Zdrha  

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.4.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.4.2010. 

 

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

 

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

že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program:  

1)  Závěrečný účet obce Vrábče  + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  

     Vrábče za rok 2010 

2)  Prodej parcely č.445 v k.ú Vrábče 

3)  Prodej parcely č.446 v k.ú.Vrábče 

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)  Dohoda o spolupráci s firmou EKOLAMP s.r.o.  

9)  Vybrání dodavatele na stavbu ČOV Vrábče-zastávka  

10)  Vybrání dodavatele na stavbu Chodník Nová Hospoda  

11)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Závěrečný účet obce Vrábče (Vyvěšeno dne 15.4.2011  

     - Sejmuto dne 2.5.2011) + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za  

     rok  2010 (Vyvěšeno 15.4.2011 - Sejmuto dne 2.5.2011). Byly zjištěny chyby a nedostatky, které  

     nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 zákona č.420/2004 Sb. pod písmenem c) –  

     obec nevede stavby na LV č.1 bez čp. na stavební parcele č.422, st.par.č.445 a st.par.446 vše  

     v k.ú.Vrábče. ZO ukládá starostovi uvést toto v soulad do 31.12.2011. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2)  ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.445 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-ves.   

     Oznámení o prodeji  této  parcely  bude vyvěšeno na úřední desce  OÚ po dobu 15 dnů a po té  

     ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti.  (Schváleno 8 hlasy) 

 

3)  ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.446 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov.   

     Oznámení o prodeji  této  parcely  bude vyvěšeno na úřední desce  OÚ po dobu 15 dnů a po té  

     ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti.  (Schváleno 8 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 

▪ 2 ▪ 

 

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

     společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení  na parcele č.654/13,  

     3271/31, 3271/32 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče , Kubata, kabelová přípojka směr Kroclov “.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

     mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení   

     na parcele č.654/13 v k.ú.Vrábče stavba „ Vrábče ,  ZTV II.etapa, Immobilien s.r.o.“.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

     mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení   

     na parcele č.1615/1, 190/20 v k.ú.Slavče stavba „  Slavče – parc.č.116/1 – RD pí.Tomášková“  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

     mezi obcí Vrábče a společností  E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení   

     na parcele č.1607/1, 1607/8, 1607/7, 1668, 1616/1, 1615/1, 236/19, 235/1, 190/20, 186/3, 166/4,  

     st.13/4  v k.ú.Slavče stavba „Slavče u Vrábče – zahuštění TS.“ (Schváleno 8 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo “Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru  

     použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností” mezi obcí Vrábče a firmou  

     EKOLAMP s.r.o. (Schváleno 8 hlasy) 

 

9)  ZO bylo seznámeno s Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku “ČOV  

     Vrábče-zastávka – 1.etapa odkanalizování obcí Vrábče a Vrábče-zastávka”. Hodnotící  

     komise posoudila 7 nabídek a dle kriteria výše nabídkové ceny doporučila nejvýhodnější  

     nabídku, kterou předložila firma VHS – vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 712/4   

     370 01 České Budějovice za cenu díla 10 338 803, - Kč bez DPH.  Na základě tohoto protokolu  

     ZO schválilo, aby stavba  “ČOV Vrábče-zastávka – 1.etapa odkanalizování obcí Vrábče a  

     Vrábče-zastávka” byla zadána v případě získání dotace  firmě VHS – vodohospodářské stavby,  

     spol. s r.o., Litvínovická 712/4  370 01 České Budějovice. (Schváleno 8 hlasy) 

 

10)  ZO bylo seznámeno s Protokolem o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  

     “Chodník u Nové Hospody ”. Hodnotící komise posoudila 7 nabídek a dle zadávacích  

     podmínek bylo zjištěno, že 6 firem nesplnilo zadávací podmínky, a proto byly ze soutěže  

     vyřazeny. Na základě splnění zadávacích podmínek a na základě kriteria výše  nabídkové ceny a  

     termínu dodávky doporučila hodnotící komise nejvýhodnější nabídku, kterou předložila  

     firma Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby  Třeboňská 620  373 71  

     Rudolfov za cenu díla 1 807 186,80  Kč bez DPH.  Na základě tohoto protokolu ZO schválilo,  

     aby stavba  “Chodník u Nové Hospody ” byla zadána    firmě Stavitelství Matourek s.r.o.   

     dopravní a inženýrské stavby  Třeboňská 620  373 71 Rudolfov  a stavební dozor vykonával  

     dip.tech.Libor Tondl.(Schváleno 8 hlasy) 
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11)  Různé 

- Starosta podal informaci –  

- zapůjčení obecního praporu na výstavu „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta  

  dějinami“, která se uskuteční ve dnech 20.5.2011 – 20.8.2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. 

- žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště v Č. Budějovicích o  

  finanční příspěvek na kompenzační pomůcky – ZO souhlasí s příspěvkem 2.000,--Kč 

- jak technicky provést opravu komunikace v lokalitě Za Knytlů směr podél lesa – do příštího  

  zasedání předloží pan Záviš technický návrh opravy.   

- posouzení zpracovávaného Pasportu místních komunikací. 

- zajištění materiálu na přístřešek u hasičské zbrojnice v Korosekách ve výši 23.000,--Kč –  

   ZO souhlasí 

- Zpráva obchodního vedení Budějovické štěrkopísky s.r.o. za rok 2010 

  

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  1.6. 2011 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.5. 2011 v 21.00 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 7// 22 00 11 11   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

Schvaluje 

 1)  Závěrečný účet obce Vrábče  + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za  

      rok  2010 – uloženo nápravné opatření..(8 hlasů pro) 

2)  Oznámit záměr prodeje parcely č.445 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro) 

3)  Oznámit záměr prodeje parcely č.446 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro) 

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

     spočívající v uložení kabelového vedení  na parcele č.654/13, 3271/31, 3271/32 v k.ú.Vrábče  

     stavba „ Vrábče , Kubata, kabelová přípojka směr Kroclov “. (8 hlasů pro) 

5)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON  

     Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.654/13 v k.ú.Vrábče stavba  

     „ Vrábče ,  ZTV II.etapa, Immobilien s.r.o.“. (8 hlasů pro) 

6)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON  

     Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.1615/1, 190/20 v k.ú.Slavče  

     stavba „  Slavče – parc.č.116/1 – RD pí.Tomášková“. (8 hlasů pro)  

7)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností  E.ON  

     Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.1607/1, 1607/8, 1607/7,  

     1668, 1616/1, 1615/1, 236/19, 235/1, 190/20, 186/3, 166/4, st.13/4  v k.ú.Slavče stavba „Slavče  

     u Vrábče – zahuštění TS.“ (8 hlasů pro) 

8)  Dohodu o spolupráci s firmou EKOLAMP s.r.o. (8 hlasů pro) 

9)  Nejvýhodnější nabídku na stavbu “ČOV Vrábče-zastávka – 1.etapa odkanalizování obcí  

     Vrábče a Vrábče-zastávka” od firmy VHS – vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická  

     712/4   370 01 České Budějovice za cenu díla 10 338 803, - Kč bez DPH. (8 hlasů pro)  

10)  Nejvýhodnější nabídku na stavbu “Chodník u Nové Hospody ” od firmy Stavitelství Matourek  

       s.r.o. dopravní a inženýrské stavby  Třeboňská 620  373 71 Rudolfov za cenu díla  

       1 807 186,80  Kč bez DPH a stavební dozor bude vykonávat dip.tech.Libor Tondl. (8 hlasů pro) 

Bere na vědomí 
1)  Různé  

 

Ve Vrábči dne 4.5. 2011 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 


