
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 

▪ 1 ▪ 

ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   77 // 22 00 11 22  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.6. 2012 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.5.2012. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.5.2012. 

 

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

 

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

že je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1) Závěrečný účet obce za rok 2011  

2) Směna pozemku par.č. 2531/6 v k.ú.Vrábče  oproti par.č.190/13 v k.ú.Slavče 

3) Oznámení o přidělení grantu JK 

4) Aktualizace vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek 

5) Dětské hřiště v MŠ 

6) Žádost o prodej pozemku parcela č.50/7 v k.ú.Vrábče 

7) Vyjádření obce Boršov k MŠ Vrábče 

8) Nabídka na ošetření stromů na návsi ve Vrábči 

9) Různé 

  

1) ZO projednalo  zprávu  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2011  (vyvěšeno  

    26.4.2012, sejmuto 11.5.2012) a závěrečný účet obce za rok 2011(vyvěšeno 14.5.2012, sejmuto  

    29.5.2012) a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO  projednalo   žádost  paní   Heleny  Hrdinové  ohledně  směny  parcely  č.2531/6  o  výměře 

     4327 m2 v k.ú.Vrábče lokalita U Křížku oproti parcele č.190/13 o výměře 2935 m2 v k.ú Slavče  

     lokalita U Bedlánů. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o směnu této parcely nepřihlásil  

     ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tuto parcelu směnit paní Heleně Hrdinové za těchto podmínek:  

     a) z parcely č.190/13 v k.ú.Slavče bude při jižní a severní straně geodeticky oddělen pruh  

         pozemku o šíři 5 m, který zůstane v majetku obce, tak aby byl umožněn přístup na pozemky  

         par.č.190/1, 190/11 a 190/9 v k.ú.Slavče. Při zaměření bude  přizván zástupce obce. 

     b) veškeré náklady – GP a poplatky s převodem spojené ponese žadatel. (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO schválilo přidělení grantu z programu JK “Úcta k předkům” na opravu hřbitovní zdi ve výši  

     30.000,--Kč. ZO   pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s  

     firmou Zbyněk Adamíček za cenu díla 74.088,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO schválilo aktualizaci článku 1 odstavec 1.3.1. ve Vnitřní směrnici pro evidenci veřejných  

     zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
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5)  ZO bylo seznámeno s informací, že nebyla poskytnuta dotace od Ministerstva místního rozvoje  

     na realizaci dětského hřiště pro MŠ. ZO pověřuje starostu, aby proved průzkum trhu a objednal  

     herní prvky do výše ceny cca 80.000,-Kč včetně DPH pro realizaci tohoto hřiště. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje parcely č.50/7 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 9 hlasy) 

 

7)  ZO bylo seznámeno s kladným stanoviskem Obce Boršov nad Vltavou ohledně zřízení  

     detašovaného pracoviště MŠ Boršov nad Vltavou v obci Vrábče. 

 

8)  ZO bylo seznámeno s nabídkou ohledně ošetření stromů na návsi ve Vrábči od pana Týmala a  

     rozhodlo tuto nabídku v plném rozsahu akceptovat. (Schváleno 9 hlasy) 

 

 9) Různé: 

-  ZO bere na vědomí informaci ohledně ukončení prací na zastřešení stávajícího sezení u  

    zahradního parketu. ZO doporučuje ještě provedení zpevnění plochy mezi sezením a parketem a  

    sezením a přístupovou plochou. 

-  ZO bere na vědomí informaci o vydání stavebního povolení na stavební úpravy Obecního domu 

 -  ZO bere na vědomí informaci o vydání územního souhlasu na terénní úpravy – průchod z návsi  

    k MŠ. ZO navrhuje zahájení prací na této akci.      

 -  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.  

      -  Oprava hrubých omítek včetně materiálu      7.800,--Kč 

      -  Provedení omítek a štuků včetně materiálu    99.350,--Kč 

      -  Topení – rozvod potrubí + otopná tělesa             113.854,--Kč 

      -  Kotelna – kotel + armatury               106.938,--Kč 

 -  ZO bere na vědomí informaci ohledně poskytnutí dotace svazku obcí Blanský les-podhůří  

    z POV, kterou by obec Vrábče využila k pořízení ozvučovací techniky.  

 -  ZO bere na vědomí informaci ohledně realizace sportovně zaměřené akce GENERALI- 

    SURVIVAL se stanovištěm v osadě Slavče dne 9.6.2012. 

 -  ZO bere na vědomí informaci ohledně nutné úpravy vyústění kanalizace v Korosekách, kerá si  

    vyžádá náklady cca 50.000,--Kč.  

-  ZO bere na vědomí informaci ohledně zajištění organizace při návštěvě hodnotitelské komise  

   v rámci soutěže Vesnice roku 2012, která naší obec navštíví dne 18.6.2012 v době 13.15 hod 

   – 15.15  hod.            

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  4.7.2012 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 6.6.2012 v 21.00 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

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

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. (9 hlasů pro)  

2) Směnu  parcely  č.2531/6  o  výměře 4327 m2 v k.ú.Vrábče lokalita U Křížku oproti parcele  

    č.190/13 o výměře 2935 m2 v k.ú Slavče lokalita U Bedlánů. (9 hlasů pro) 

3) Smlouvu o dílo na opravu hřbitovní zdi za cenu 74.088,--Kč. (9 hlasů pro) 

4) Aktualizaci článku 1 odstavec 1.3.1. ve Vnitřní směrnici pro evidenci veřejných zakázek a  

    zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. (9 hlasů pro) 

5) Nabídku na ošetření stromů na návsi ve Vrábči. (9 hlasů pro) 

  

Pověřuje starostu   
1) Objednat herní prvky do výše ceny cca 80.000,-Kč pro dětské hřiště MŠ. (9 hlasů pro) 

2) Zveřejnit záměr prodeje parcely č.50/7 o výměře 35 m2 v k.ú.Vrábče lokalita Ves. (9 hlasů pro) 

 

 

Bere na vědomí 

1) Kladné stanovisko Obce Boršov nad Vltavou ohledně zřízení detašovaného pracoviště MŠ  

    Boršov nad Vltavou v obci Vrábče. 

2) Různé 

 

Ve Vrábči dne 6.6. 2012 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 
 

  

 

 
 


