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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.4. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

Omluveni: p.Záviš  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.3.2012. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.3.2012. 

 

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) Rozpočtové opatření č.1/2012 

2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

3) Odstoupení od smlouvy o provedení prací 

4) Nabídka na vypracování PD na akci „Terénní úpravy – Vrábče“ průchod z návsi 

5) Nabídka na zhotovení zahradních setů 

6) Žádost o odkoupení pozemku par.č.1348/5 v k.ú.Vrábče 

7) Přihláška do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 

8)   Nabídka na výsadbu lip u hřbitova 

9)   Statut MŠ Vrábče 

10) Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.1/2012 viz.příloha č.1 zápisu 

     5/2012. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2)  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.1310/22 a 3280/1 v k.ú.Vrábče, stavba „Kroclov, Hynek, 2 RD,  kabelová přípojka“. 

(Schváleno 8 hlasy)  

 

3) ZO bylo seznámeno s oznámením pana Babůrka ohledně odstoupení od Smlouvy o provedení  

prací, jejímž předmětem je „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu Vrábče-zastávka“ 

z důvodu zdravotního stavu. ZO pověřuje starostu, aby oslovil firmu Stavitelství Matourek s.r.o., 

která předložila na tuto akci druhou nejlepší cenovou nabídku, ohledně uzavření smlouvy o dílo. 

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

4)  ZO posoudilo a následně schválilo předloženou nabídku od firmy Sdružení projektantů AP2 na  

     vypracování projektové dokumentace na akci „Terénní úpravy – Vrábče“ průchod z návsi k MŠ   

     za cenu díla 7.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 
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5)  ZO posoudilo a následně schválilo předloženou nabídku od firmy JK Interier.CZ s.r.o. na  

     zhotovení zahradních setů v počtu 14 kusů za cenu 3.500,--Kč/kus bez DPH. (Schváleno  

     8 hlasy) 

 

6)  ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.1348/5 v k.ú.Vrábče, lokalita U Rybáka.   

     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) 

 

7)  ZO posoudilo a následně schválilo návrh na přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice  

     roku 2012. (Schváleno 8 hlasy) 

   

8)  ZO posoudilo a následně schválilo předloženou nabídku od paní Hálové na výsadbu 2 kusů lip u  

     vchodu do hřbitova za cenu 15.000,--Kč bez DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh vytvořit po realizaci MŠ Vrábče z této MŠ   

     detašované pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou. ZO pověřuje starostu, aby tento záměr předložil  

     ke schválení do ZO Boršova nad Vltavou. (Schváleno 8 hlasy) 

 

10) Různé: 

 -  ZO bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace z MAS Blanský les – Netolicko v rámci  

     programu „Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu“ v částce 5.000,--Kč na  

     akci Malá Vrábecká slavnost 2012. 

 -  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.  

 - Bourání a úprava otvorů pro dveře a okna + izolace podlah 76.600,--Kč 

 - Úprava a zateplení stropů                  90.200,--Kč 

-  ZO projednalo návrh na použití materiálu na oplocení areálu MŠ a doporučilo, aby oplocení bylo  

    provedeno z pevných rámů a podhrabových desek a pověřuje starostu, aby provedl poptávkové  

    řízení na dodávku materiálu na toto oplocení.  

 

  

 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  2.5.2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.4.2012 v 20.30 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 5// 22 00 11 22   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Rozpočtové opatření č.1/2012. (8 hlasů pro) 

2) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností   

E.ON Distribuce, a.s, spočívající v uložení kabelového vede na parcele č.1310/22 a 3280/1 v  

k.ú.Vrábče,  stavba  „Kroclov, Hynek,2 RD,  kabelová přípojka“. (8 hlasů pro) 

3) Odstoupení od Smlouvy o provedení prací jejímž předmětem je „Zastřešení stávajícího sezení u   

    zahradního parketu Vrábče-zastávka“ ze strany pana Babůrka. (8 hlasů pro) 

4) Nabídku od firmy Sdružení projektantů AP2 na vypracování projektové dokumentace na akci   

     „Terénní úpravy – Vrábče“. (8 hlasů pro) 

5) Nabídku od firmy JK Interier.CZ s.r.o. na zhotovení zahradních setů. (8 hlasů pro) 

6) Oznámení o prodeji  parcely č.1348/5 v k.ú.Vrábče lokalita U Rybáka. (8 hlasů pro)  

7) Přihlášení obce do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012. (8 hlasů pro)          

8) Nabídku na výsadbu 2 kusů lip u vchodu do hřbitova. (8 hlasů pro) 

9) MŠ Vrábče jako detašované pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu          

1) Oslovit firmu Stavitelství Matourek s.r.o., ohledně uzavření smlouvy o dílo na akci „Zastřešení  

    stávajícího sezení u zahradního parketu Vrábče-zastávka“. (8 hlasů pro) 

2) Předložit ke schválení do ZO Boršova nad Vltavou návrh na vytvoření MŠ Vrábče jako  

    detašovaného pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou. (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 

 

Ve Vrábči dne 4.4. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 
 


