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

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.3. 2013 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Omluveni: p.Vojč 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.2.2013. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.2.2013. 

 

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

 

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

že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2013   

2)  Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření 

3)  Vybrání dodavatele na výměnu oken a dveří v budově  Obecního domu 

4)  Vybrání dodavatele na vybudování pojízdného chodníku podél Obecního domu 

5)  Vybrání dodavatele na rekonstrukci stávajícího tenisového kurtu 

6)  Nabídkové práce na budově Obecního domu 

7)  Cenová nabídka na garážová vrata 

            8)  Nabídka na odprodej prioritních akcií společnosti Česká spořitelna, a.s. 

9)  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu  

10)  Smlouva o výpůjčce s firmou EKO-KOM, a.s.   

11)  Žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora venkovského  

       školství“ 

12)  Mandátní smlouva 

13)  Cenová nabídka na nábytek pro vybavení MŠ 

14)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.1/2013 viz.příloha č.1 zápisu 

      3/2013. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo návrh na pověření starosty ke schvalování rozpočtových  

     opatření do konce volebního období 2010 – 2014, viz příloha č.2 zápisu 3/2013.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

   

 3)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výměnu oken a dveří v budově   

      Obecního domu ” od 5 firem  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla  

      vybrána firma TETRAGON spol. s ro.o.,která akci zrealizuje za cenu 139.149,--  Kč včetně   

      DPH - viz.příloha č.3 Zápis - otevírání obálek . (Schváleno 8  hlasy.) 
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4)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Vybudování pojízdného chodníku    

     podél Obecního domu k budově MŠ Vrábče od 3 firem  a  po důkladném posouzení všech  

     cenových nabídek byla vybrána firma Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci zrealizuje za  

     cenu 139.985,--Kč  včetně  DPH - viz.příloha č.4 Zápis – otevírání obálek . (Schváleno 8  hlasy.) 

 

5)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Rekonstrukce stávajícího tenisového  

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

     Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci zrealizuje za cenu 196.050,--Kč včetně  DPH –  

     viz.příloha č.5 Zápis - otevírání obálek . (Schváleno 8  hlasy.) 

 

6)  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. 

   - upravení otvoru pro garážová vrata za cenu 4.600,--Kč včetně DPH  

   - provedení hydroizolací ve vstupních místnostech a sociálech za cenu 8.900,--Kč včetně DPH    

   - provedení omítek a štuků ve vstupních místnostech a sociálech za cenu 44.000,--Kč včetně DPH 

   - provedení omítek a štuků v zasedací místnosti za cenu 49.200,--Kč včetně DPH – P.Duda    

   - rozvod odpadů a vody včetně zařizovacích prvků za cenu 67.183,--Kč včetně DPH – Z.Čerkl 

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

7)  ZO posoudilo 3 předložené nabídky na dodávku a montáž garážových vrat do budovy  

       Obecního domu od dodavatelů: 

       Jan Špinar  40.718,--Kč – značka vrat LOMAX 

       František Ryneš 45.496,--Kč – značka vrat Hörmann 

       MPTECH CB 39.047,--Kč – značka vrat Hörmann 

       a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy MPTECH CB za cenu 39.047,--Kč   

       včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

8)  ZO obdrželo nabídku na odkup akcií České spořitelny od společnosti FINANCE Zlín, a.s. 

     Nabízená cena za 200 kusů akcií činí 96.000,--Kč. ZO s prodejem akcií nesouhlasí.   

     (Schváleno 8 hlasy.) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou Dohodu o vytvoření společného školského  

     obvodu mezi obcí Vrábče a statutárním městem České Budějovice od 1.9.2013, kde je  

     stanoveno, že území obce Vrábče se přičleňuje ke školskému obvodu Základní školy a Mateřské  

     školy J.Š.Baara, Jírovcova 9, České Budějovice. (Schváleno 7 hlasy, zdržel se 1 hlas.) 

 

10) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí  

      Vrábče a firmou EKO-KOM, a.s., ohledně zapůjčení 2 kusů kontejnerů na barevné sklo ze  

      strany firmy obci. (Schváleno 8 hlasy.) 

 

 11) ZO schválilo podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2013 v rámci    

       programu  „Podpora venkovského školství“ Opatření č.2 v částce 230.000,--Kč na    

       rekonstrukci pojízdného chodníku k MŠ a soubor zařízení pro výdejnu jídel v MŠ. Celkové  

       náklady budou činit cca 390.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce.   

       (Schváleno 8 hlasy) 
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12)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou mandátní smlouvu ohledně zpracování a  

      vyúčtování  žádosti v GP JK Podpora venkovského školství od firmy GARANTA  CZ za cenu  

      5.000,--Kč + DPH   (Schváleno 8 hlasy.) 

 

13)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení nábytku pro   

       vybavení MŠ Vrábče od firmy JK Interier.CZ s.r.o. za cenu 73.696,--Kč včetně DPH.  

       (Schváleno 8 hlasy) 

 

14)  Různé  

 Starosta podal informaci:  

- ohledně záměru pořízení zametacího kartáče v rámci grantového program JK prostřednictvím  

  svazku obcí BLP  

- ohledně prodeje dřeva z pokácených stromů u kostela za cenu 300,--Kč/m3 – panu Dolejšímu  

  a panu Kroiherovi 

- ohledně dopisu z MZe ve věci ČOV Vrábče-zastávka – žádost o dotaci zařazena do nového  

  programu 129 250 

- ohledně předpokládaného spolupodílení se s obcí Boršov nad Vltavou ve výši 20% nákladů  

  na pořízení konvektomatu do MŠ Boršov 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  27.3.2013 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 6.3.2013 v 21.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 3// 22 00 11 33   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2013. (8 hlasů  pro)  

2)  Pověření starosty ke schvalování rozpočtových opatření do konce volebního období 2010-2014. 

     (8 hlasů  pro) 

3)  Cenovou nabídku od firmy TETRAGON spol. s r.o. na dodávku oken a dveří do budovy  

     Obecního domu. (8 hlasů  pro) 

4)  Cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. na zhotovení pojízdného chodníku  

     k budově MŠ Vrábče. (8 hlasů  pro) 

5)  Cenovou nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. na rekonstrukci stávajícího tenisového  

     kurtu. (8 hlasů  pro) 

6)  Stavební práce na budově Obecního domu –  . (8 hlasů  pro) 

7)  Cenovou nabídku od firmy MPTECH CB na dodávku garážových vrat do budovy Obecního  

     domu. (8 hlasů  pro) 

8)  Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Vrábče a statutárním městem  

     České Budějovice od 1.9.2013. Školský obvod -   Základní škola a Mateřská školy J.Š.Baara,  

     Jírovcova 9, České Budějovice. ( 7 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.) 

9)  Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Vrábče a firmou EKO-KOM, a.s. (8 hlasů  pro) 

10)  Podání žádostí o dotaci do Grantového programu JK pro rok 2013 v rámci programu „Podpora  

       venkovského školství“ (8 hlasů  pro) 

11)  Mandátní smlouvu ohledně zpracování a vyúčtování  žádosti v GP JK Podpora venkovského  

       školství od firmy GARANTA  CZ. (8 hlasů  pro) 

12)  Cenovou nabídku na zhotovení nábytku pro vybavení MŠ Vrábče od firmy JK Interier.CZ s.r.o. 

       (8 hlasů  pro) 

 

 Neschvaluje 
1)  Prodej akcií České spořitelny. (8 hlasů  pro) 

 

Bere na vědomí 

1)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 6.3. 2013 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 


