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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   22 // 22 00 11 33  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.2. 2013 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 9.1.2013. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 9.1.2013. 

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)  Inventarizační zpráva ÚIK k 31.12.2012 

 2)  Účetní odpisový plán pro rok 2013  

3)  Smlouva o výpůjčce č.1  

4)  Statut sociálního fondu obce Vrábče 

5)  Vybrání dodavatele na rekonstrukci střechy na budově Obecního domu  

6)  Nabídkové řízení na výměnu oken a dveří v budově  Obecního domu 

7)  Nabídkové řízení na vybudování pojízdného chodníku podél Obecního domu 

8)  Nabídkové řízení na rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu 

9)  Stavební práce na budově Obecního domu 

10)  Nabídka na šatní moduly do MŠ 

11)  Nabídka na pokácení stromů 

12)  Příjem dotace na výkon státní správy 

13)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Inventarizační zprávu Ústřední inventarizační komise  

     k provedení inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2012. (Schváleno 9 hlasy.) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2013. 

     (Schváleno 9 hlasy.) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o výpůjčce č.1, mezi obcí Vrábče a MŠ Boršov  

     nad Vltavou, ohledně zapůjčení nemovitosti budova čp.230 na parcele č.418/2 a zahrada  

     parc.č.57/3 v k.ú.Vrábče pro účely zřízení třídy MŠ. (Schváleno 9 hlasy.) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo upravený Statut sociálního fondu Obce Vrábče.  

     (Schváleno 9 hlasy.) 

   

 5)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Rekonstrukce střechy na budově MŠ ”   

      od 3 firem -  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána firma  

      KOMPETNÍ STŘECHA JAN KADLEC  která akci zrealizuje za cenu 453.891,15 Kč včetně   

      DPH - viz.příloha č.1 Zápis - otevírání obálek . (Schváleno 9  hlasy.) 
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6)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci Výměna oken a  

      dveří v budově Obecního domu  - viz Nabídkové řízení na  realizaci “Výměna oken a dveří v  

      budově Obecního domu “.ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.(Schváleno 9 hlasy)   

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci vybudování  

     pojízdného chodníku podél Obecního domu - viz Nabídkové řízení na  realizaci “Pojízdný  

     chodník podél budovy Obecního domu”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci rekonstrukce  

     stávajícího tenisového kurtu  - viz Nabídkové řízení na  realizaci “Rekonstrukce stávajícího  

     tenisového kurtu “. ZO pověřuje starostu, aby obeslal tři firmy.(Schváleno 9 hlasy)   

   

9)  ZO posoudilo a následně schválilo předložené nabídky na jednotlivé stavební práce na budově    

     Obecního domu Vrábče, které byly dle rozpočtu posouzeny a doporučeny ze strany projektanta  

     pana Vochozky a budou zahájeny v březnu a dubnu 2013. 

      - provedení vnitřní kanalizace ze strany Z.Čerkla za cenu 6.716,--Kč včetně DPH 

      - provedení hrubé elektroinstalace  ze strany firmy JP Elektro za cenu 50.159,--Kč včetně DPH   

      - provedení opravy stávajících stropů, nalepení, přikotvení a zaarmování stropů tkaninou a  

        provedení štuků stropů ze strany  P.Dudy a  K.Nebáznivého za cenu 67.960,--Kč včetně DPH.     

        bez materiálu. 

        (Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení šatních modulů  

       v počtu 25 kusů do MŠ Vrábče od firmy JK Interier.CZ s.r.o. za cenu 38.797,--Kč včetně DPH.  

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

11)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na pokácení 4 kusů stromů a  

       odfrézování pařezů v lokalitě Vrábče-ves u kostela od firmy Ondřej Brož, s.r.o. za cenu  

       28.012,--Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy)  

 

12)  ZO schválilo přidělení dotace na výkon státní správy od Jihočeského kraje ve výši 110.400,-- 

       Kč.(Schváleno 9 hlasy) 

 

13)  Různé  

        - Starosta podal informaci o zřízení nového účtu v ČNB 

        - ZO doporučilo zakoupit garážová vrata do budovy Obecního domu   

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  6.3.2013 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 6.2.2013 v 20.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 2// 22 00 11 33   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1)  Inventarizační zprávu ÚIK k provedení inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2012. 

     (9 hlasů pro)  

2)  Účetní odpisový plán pro rok 2013. (9 hlasů pro) 

3)  Smlouva o výpůjčce č.1 mezi obcí Vrábče a MŠ Boršov nad Vltavou. (9 hlasů pro) 

4)  Statut sociálního fondu Obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5)  Cenovou nabídku od firmy KOMPETNÍ STŘECHA JAN KADLEC  na rekonstrukci střechy na  

     budově Obecního domu. (9 hlasů pro) 

6)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Výměna oken a dveří v budově Obecního domu”.  

     (9 hlasů  pro) 

7)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Pojízdný chodník podél budovy Obecního domu”.  

     (9 hlasů  pro) 

8)  Vypsání nabídkového řízení na akci “Rekonstrukce stávajícího tenisového kurtu”. (9 hlasů  pro) 

9)  Stavební práce na budově Obecního domu – vnitřní kanalizace, hrubá elektroinstalace, oprava  

     stropů. (9 hlasů  pro) 

10) Zhotovení šatních modulů v počtu 25 kusů do MŠ Vrábče. (9 hlasů  pro) 

11) Cenovou nabídku na pokácení 4 kusů stromů. (9 hlasů  pro) 

12) Přidělení dotace na výkon státní správy od Jihočeského kraje ve výši 110.400,--Kč.(9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu   
1)  Zaslat nabídku třem firmám na akce:  

  - Výměnu oken a dveří v budově  Obecního domu 

  - Vybudování pojízdného chodníku podél Obecního domu 

  - Rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu 

 

Bere na vědomí 

1) Různé 

 

Ve Vrábči dne 6.2. 2013 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 


