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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 // 22 00 11 22  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.1. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.12.2011. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.12.2011. 

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)  Rozpočtové opatření č.7/2011 

 2)  Výsledek hospodaření k 31.12.2011 

3)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

4)  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 

5)  Nabídkové řízení na opravu kanalizace  

6)  Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště pro MŠ 

7)  Bourací práce na budově MŠ 

8)  Nabídkové řízení na výměnu střešní krytiny na budově MŠ  

9)  Nabídkové řízení na  vybudování vjezdů v ul.Ves-Ke Školce  

10) Směna parcel 

11) Různé 

  

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.7/2011 viz.příloha č.1 zápisu 

     1/2012. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2011 

    Stav finančních prostředků k 1.1.2011   2 317 911,36 Kč 

    Skutečné příjmy k 31.12.2011 (rozpočet 6 526 000,--) 6 164 000,69 Kč  94,41% 

    Skutečné vydání k 31.12.2011 (rozpočet 6 526 000,--) 6 871 618,54 Kč  105,30% 

    Stav finančních prostředků k 31.12.2011   1 610 293,81 Kč 

    (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

     mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelové přípojky  

     NN na parcele č. 424/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle  

     zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011. 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Stavební úpravy  

     kanalizace v bývalém areálu ZD ve Vrábči” - viz Nabídkové řízení na akci “Stavební úpravy  

     kanalizace v bývalém areálu ZD ve Vrábči”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.  

     (Schváleno 9 hlasy) 
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6)  ZO projednalo a následně schválilo návrh na zpracování žádosti do dotačního titulu z programu  

     Ministerstva pro místní rozvoj, na realizace dětského hřiště pro budoucí MŠ, od firmy TEWIKO  

     systems.s.r.o. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou nabídku na bourací práce v budově budoucí MŠ  

     od pana Dudy a pana Nebáznivého za cenu díla 149.700,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní  

     krytiny, výměna veškerých klempířských prvků a zateplení stropu na budově MŚ” – viz 

     Nabídkové řízení na akci “ Výměna střešní krytiny, výměna veškerých klempířských prvků a  

     zateplení stropu na budově MŠ”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “ Vjezdy k  

     nemovitostem v ulici Ves-Ke Školce, Vrábče” – viz Nabídkové řízení na akci  “ Vjezdy k  

     nemovitostem v ulici Ves-Ke Školce, Vrábče”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

10  ZO projednalo směnu parcel č.52/4 a 3289/2 v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do majetku  

     Ing.L.Fessla a Ing.L.Fessl převede část parcel č.133, 52/2 a 52/5 dle GP do majetku obec  

     Vrábče. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o směnu těchto parcel nepřihlásil ve  

     stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tyto parcely takto směnit. Cena pozemku se stanovuje dohodou na  

     částku 13.800,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

 

11)  Různé 

 - ZO projednalo předložený návrh ze strany pana starosty na zakoupení železné brány a branky na  

  hřbitov a následně pověřilo starostu, aby bránu a branku objednal v obchodním domě OBI. 

- ZO vzalo na vědomí informaci od vlastníků pozemků prc.č.749/3 a 749/4 v k.ú. Vrábče, že si  

  rozmysleli prodej těchto parcel do vlastnictví obce Vrábče. 

- ZO bylo seznámeno s informací od JUDr. Vaňka ohledně podaného odvolání ze strany firmy  

  SENÁTOR export-import s.r.o. ke Krajskému soudu ve věci Rozsudku okresního soudu číslo  

  jednací: 23 C 298/2010 – 213 ve věci žaloby SENÁTOR export-import s.r.o. proti Obci Vrábče a  

  dalším vlastníkům, který byl vynesen ve prospěch obce. 

- ZO vzalo na vědomí, že dne 6.12.2011 bylo  Magistrátem města České Budějovice vypsáno   

  Oznámení o zahájení stavebního řízení na MŠ Vrábče.   

 

 Příští zasedání ZO se uskuteční dne  1.2.2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.1.2012 v 21.00 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 1// 22 00 11 22   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Rozpočtové optření č.7/2011. (9 hlasů pro) 

2) Výsledek hospodaření k 31.12.2011. (9 hlasů pro) 

3) Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi obcí Vrábče a společností  

    E.ON Distribuce, a.s. (9 hlasů pro) 

4) Vypsání nabídkového řízení na akci “Stavební úpravy kanalizace v bývalém areálu ZD ve  

    Vrábči” (9 hlasů pro) 

5) Nabídku na bourací práce v budově budoucí MŠ od pana Dudy a pana Nebáznivého za cenu díla  

    149.700,--Kč. (9 hlasů pro) 

6) Vypsání nabídkového řízení na akci “ Výměna střešní krytiny, výměna veškerých klempířských  

    prvků a zateplení stropu na budově MŚ” (9 hlasů pro) 

7) Vypsání nabídkového řízení na akci “ Vjezdy k nemovitostem v ulici Ves-Ke Školce, Vrábče” 

    (9 hlasů pro) 

8) Směnu parcel č.52/4 a 3289/2 v k.ú.Vrábče za část parcel č.133, 52/2 a 52/5 dle GP. (9 hlasů pro) 

  

Pověřuje starostu  
1)  Zajistit zpracování žádosti na dotaci z MMR prostřednictvím firmy TEWIKO systems.s.r.o. 

     na projekt “ Dětské hřiště pro MŠ“ (9 hlasů pro) 

2) Objednat a zakoupit železnou bránu a branku na hřbitov. (9 hlasů pro) 
 

Bere na vědomí 
1) Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. 

2) Informace v bodě Různé 

 

Ve Vrábči dne 4.1. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 

 

 


