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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   44 // 22 00 11 22  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.3. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

Omluveni: p.Zdrha  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.2.2012. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.2.2012. 

 

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)  Výběrové řízení na provozovatele vodovodů Svazku obcí Vodovod Křemže 

 2)  Vybrání dodavatele na výměnu oken a dveří na budově MŠ 

 3)  Vybrání dodavatele na  zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu 

 4)  Žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje „Úcta k předkům“ 

 5)  Žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora jednotek SDH“ 

 6)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 7)  Smlouva o zřízení věcného břemene 

 8)  Žádost o příspěvek na babybox 

 9)  Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v územním obvodě 

 10) Různé 

 

1)  OZ projednalo předložený návrh Svazku obcí Vodovod Křemže ohledně vypsání Výběrového  

     řízení na provozovatele vodovodů Svazku obcí Vodovod Křemže. ZO zásadně nesouhlasí s  

     vypsáním tohoto výběrového řízení z důvodu toho, že se službami stávajícího provozovatele  

     společností ČEVAK a.s. je spokojeno, a proto rozhodlo toto výběrové řízení zrušit. (8 hlasů pro) 

 

2)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “ Výměna oken a dveří na budově MŠ ”   

     od 7 firem -  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána firma  

     TETRAGON-OKNA, DVEŘE, FASÁDY spol.s r.o., která akci zrealizuje za cenu  182.474,50  

     Kč včetně DPH - viz.příloha č.1 Zápis - otevírání obálek . (Schváleno 8  hlasy.) 

 

3)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “  Zastřešení stávajícího sezení u  

     zahradního parketu ” od 4 firem -  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla  

     vybrána firma Vojtěch Babůrek – klempířství a pokrývačství, která akci zrealizuje za cenu  

     326.446,03 Kč včetně DPH - viz.příloha č.2 Zápis - otevírání obálek . (Schváleno 8  hlasy.) 
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4)  ZO schválilo podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2012 v rámci  

     programu  „Úcta k předkům“ v částce  60.000,--Kč na opravu hřbitovní zdi na hřbitově ve  

     Vrábči. Celkové náklady budou činit cca 75.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu  

     obce.(Schváleno 8 hlasy) 

 

5)  ZO schválilo podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2012 v rámci  

     programu  „ Podpora jednotek SDH obci JK“ v částce  60.000,--Kč na výměnu garážových vrat  

     a vchodových dveří na budově hasičské zbrojnice ve Vrábči.  Celkové náklady budou činit cca  

     90.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce.(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.3275/1 v k.ú.Vrábče,  stavba „  Vrábče, Vítková, č.par.39/17, kabelová přípojka“.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

7)  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.3281/1,  

     3282/1 a 3282/5 v k.ú.Vrábče,  stavba „ Kroclov, Soukup, č.par.1402/14 úprava sítě“.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo předloženou žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti, ohledně  

     poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na zřízení babyboxu v Českých Budějovicích.  

     ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 

 

9)  ZO vzalo na vědomí  zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v teritoriu  

     služebního obvodu Obvodního oddělení policie Boršov nad Vltavou za rok 2011.  

 

10) Různé: 

 - Pozemkové úpravy k.ú.Slavče -  ZO pověřilo místostarostu Ing.Trapla, aby dle možností předal  

   vlastníkům pozemků v k.ú.Slavče tiskopis „Žádost o zahájení pozemkových úprav v k.ú.Slavče“. 

   Vyplněné a podepsané žádosti budou prostřednictvím OÚ Vrábče předány na Pozemkový úřad  

   České Budějovice. Termín pro odevzdání žádostí je do 30.4.2012. 

 

- Pokácení 2 kusů lip před vchodem na hřbitov – ZO souhlasí s předloženou nabídkou na pokácení  

   2 kusů lip, které svým kořenovým systémem značně narušují statiku hřbitovní zdi, všech  

   přilehlých hrobů a pomníků. Pokácení a odfrézování pařezů provede pan Brož za cenu 4.560,--Kč.  

   Dřevní hmotu zpracuje a odklidí  pan Knytl, který za dřevo zaplatí obci 1.000,--Kč. 

 

-  Žádost o pronájem hospody Na Rynku – ZO bere na vědomí, že na základě vypsání nabídky na  

   pronájem hospody Na Rynku se přihlásil pouze jeden zájemce a to pan Vl.Hrdina. Starosta zajistí  

   uzavření nájemní smlouvy od 2.4.2012. 
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-  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,  

   který též vykonává pro tuto stavbu stavební dozor.  

 - Vybetonování hrubé podlahy a dozdění dělící zdi   96.050,--Kč 

 - Vyzdění příček                132.400,--Kč 

 - Provedení přípojky kanalizační, plynové, vodovodní  

  a rozvody vnitřní kanalizace      68.628,--Kč 

- Zemní práce pro přípojky kanalizace, plynu a vody           131.697,--Kč  

- Hrubá elektroinstalace      81.534,--Kč 

 

-  ZO vzalo na vědomí informaci o navržené rekonstrukci železničních přejezdů P1573 – Korosecký  

   kopec a P1576  Vrábče-zastávka, která by se měla uskutečnit v časovém plánu  1.3. – 15.6.2014 

 

- ZO vzalo na vědomí informaci, ohledně zpracovaných průzkumů a rozborů ÚP obce Vrábče 

 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  4.4.2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 7.3.2012 v 21.00 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 4// 22 00 11 22   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Zrušení výběrového řízení na provozovatele vodovodů Svazku obcí Vodovod Křemže.  

    (8 hlasů pro)  

2)  Cenovou nabídku od firmy TETRAGON-OKNA, DVEŘE, FASÁDY spol.s r.o., na  výměnu  

     oken a dveří   na budově MŠ . (8 hlasů pro) 

3)  Cenovou nabídku od firmy Vojtěch Babůrek – klempířství a pokrývačství na “  Zastřešení  

     stávajícího sezení u zahradního parketu ”. (8 hlasů pro) 

4)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2012 v rámci programu  „Úcta  

     k předkům“. (8 hlasů pro) 

5)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2012 v rámci programu „ Podpora  

     jednotek SDH obci JK“. (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.3275/1 v k.ú.Vrábče,   

     stavba „  Vrábče, Vítková, č.par.39/17, kabelová přípojka“. (8 hlasů pro) 

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

     spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.3281/1, 3282/1 a 3282/5 v k.ú.Vrábče,   

     stavba „ Kroclov, Soukup, č.par.1402/14 úprava sítě“. (8 hlasů pro) 

8)  Poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,--Kč na zřízení babyboxu v Českých Budějovicích.  

     (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1)  Zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v teritoriu služebního obvodu Obvodního  

     oddělení policie Boršov nad Vltavou za rok 2011.  

2)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 7.3. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 
 


