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

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.9. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Omluveni: p.Vojč 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.8.2012. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.8.2012. 

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)  Aktualizace POV Doplněk č.3 

2)  Žádost o dotaci na pořízení ÚP  

3)  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a smlouvě o právu provedení stavby 

4)  Žádost o posouzení zdravotního stavu stromů u kostela sv.Václava  

5)  Cenová nabídka na částečnou rekonstrukci VO ve Slavči 

6)  Cenová nabídka na zhotovení parkoviště pro MŠ 

7)  Cenová nabídka na opravu části komunikace v ulici Ves-Ke Školce 

8)  Návrh smluvního řešení – oprava komunikace do pískovny 

9)  Žádost o prodej pozemku par.č.1161 v k.ú.Vrábče 

10) Žádost o prodej pozemku par.č.3325/14 v k.ú.Vrábče  

11) Žádost o koupi Hospody Na Zastávce 

      12) Různé 

 

1)  ZO projednalo předložený návrh – Doplněk č.3 Aktualizace programu POV – zařazení do  

     programu akce „Rekonstrukce sportovního hřiště – antukový kurt “ v části obce Vrábče-zstávka  

     a „Rekonstrukce střešní krytiny + zateplení stropu na budově obecního domu“ v části obce  

     Vrábče-ves. (Schváleno 8 hlasy) 

   

2)  ZO schválilo podání žádosti o dotaci od Jihočeského kraje na pořízení návrhu ÚP obce Vrábče  

     ve výši 66.000,--Kč. Finanční podíl obce též 66.000,--Kč bude kryt z rozpočtu obce.(Schváleno  

     8 hlasy) 

  

3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní a Smlouvu o  

     právu k provedení stavby mezi obcí Vrábče a společností  Správa železniční dopravní cesty,  

     státní organizace, spočívající v realizování stavby „Revitalizace trati České Budějovice –  

     Volary“  na parcele č.3259/2, 3181/11, 3181/12, 3330, 533/17, 418/3, 573/11, 3269/6 v  

     k.ú.Vrábče.  (Schváleno 8 hlasy) 

  

4)  ZO projednalo předloženou žádost od manželů Marie a Václava Dolejších a manželů Olgy a  

     Františka Janásových ohledně posouzení zdravotního stavu stromů znalcem z oboru dendrologie   

     v lokalitě u kostala sv.Václave a to z toho důvodu, že dne 28.7.2012 došlo k rozlomení a pádu  

     lípy na návsi před domem č.6 a je obava, aby k takovéto skutečnosti nedošlo v lokalitě u kostela.  
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     ZO souhlasí s provedením odborného posouzení a pověřuje starostu, aby zajistil tento odborný  

     posudek. (Schváleno 8 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na částečnou rekonstrukci VO  

     v osadě Slavče od firmy TERMS, která zde provádí posílení linky VN a přeložku NN za cenu  

     díla 98.560,--Kč bez DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení parkoviště pro  

     MŠ od firmy Jihočeská stavební za cenu 116.189,--Kč včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na opravu části komunikace  

     v ulici Ves-Ke Školce + parkoviště u MŠ – provedení asfaltového povrchu od firmy EUROVIA  

     za cenu 186.507,--Kč včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh smluvního řešení oprava – zpevnění  

     místní komunikace z části obce Vrábče-ves do pískovny Vrábče, kterou provede na své náklady  

     firma Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. ZO pověřuje starostu obce, aby uzavřel s firmou  

     Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. nájemní smlouvu na tuto komunikaci, kterou nechá  

     posoudit právníkem. (Schváleno 8 hlasy) 

 

9)  ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č. 1161 v k.ú.Vrábče lokalita  u Kroclova.   

     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) 

 

10) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.3325/14 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) 

 

11) ZO bylo seznámeno s žádostí o koupi Hospody Na Zastávce ze strany pana Vlastimila Hrdiny. 

      ZO rozhodlo tuto záležitost projednat na příštím zasedání ZO s tím, že na jednání bude pozván  

      pan Hrdina a pověřilo starostu, aby informoval veřejnost místním rozhlasem o projednávání  

      tohoto bodu. Jednání se uskuteční v restauraci Na Rynku ve Vrábči-ves dne 3.10.2012 od 18.30  

      hodin. (Schváleno 8 hlasy) 

 

12) Různé: 

      ZO posoudilo a následně akceptovalo předložené nabídky na jednotlivé práce na budově MŠ  

      Vrábče, které byly dle rozpočtu posouzeny a doporučeny ze strany projektanta pana Vochozky.  

- navýšení cenové nabídky na zateplení fasády (místo 10 cm - 12 cm) o 14.450,--Kč 

- dodání a montáž vnitřních dveří za cenu 35.890,--Kč 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  3.10.2012 od 18.30 hodin v restauraci Na Rynku ve Vrábči. 

  

Ve Vrábči dne 5.9.2012 v 20.45 hod. 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 10// 22 00 11 22   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Aktualizace POV Doplněk č.3. (8 hlasů pro) 

2)  Žádost o dotaci na pořízení ÚP. (9 hlasů pro) 

3)  Smlouvu o budoucí smlouvě a smlouvě o právu provedení stavby. (8 hlasů pro) 

4)  Žádost o posouzení zdravotního stavu stromů u kostela sv.Václava. (8 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku na částečnou rekonstrukci VO ve Slavči. (8 hlasů pro) 

6)  Cenovou nabídku na zhotovení parkoviště pro MŠ. (8 hlasů pro) 

7)  Cenovou nabídku na opravu části komunikace v ulici Ves-Ke Školce. (8 hlasů pro) 

8)  Návrh smluvního řešení na opravu komunikace do pískovny Vrábče. (8 hlasů pro) 

9)  Oznámení o prodeji  části parcely č.1161 v k.ú.Vrábče lokalita u Kroclova. (8 hlasů pro) 

10) Oznámení o prodeji  parcely č.3325/14 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-ves. (8 hlasů pro) 

11) Projednání žádosti o koupi Hospody Na Zastávce na příštím zasedání ZO. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu  

       1)  Zajistit zpracování posudku zdravotního stavu stromů znalcem z oboru dendrologie. 

       2)  K podepsání nájemní smlouvy na opravu komunikace do pískovny Vrábče.  

       3)  Vyhlásit místním rozhlasem projednání žádosti o koupi Hospody Na Zastávce.  

 

Bere na vědomí 
      1) Různé 

 

Ve Vrábči dne 5.9. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


