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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   77 // 22 00 11 33  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.7. 2013 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Omluveni: p.Zdrha 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.6.2013. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.6.2013. 

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)  Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ  

2)  Pronájem části parcely č.66/1 v k.ú.Slavče 

3)  Pronájem části parcely č.556/1 v k.ú.Vrábče 

4)  Příspěvek na konvektomat a sklopnou pánev pro MŠ Boršov nad Vltavou   

5)  Návrh rozpočtu pro MŠ Vrábče na období provozu 9 – 12/2013   

6)  Zajištění dovážení obědů do MŠ Vrábče  

7)  Rozpočtové opatření č.4/2013 

8)  Různé 

 

1)  ZO vzalo na vědomí rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, ohledně neposkytnutí příspěvku  

     z grantového programu Oranžové hřiště na vybudování Dětského dopravního hřiště ve Vrábči. 

 

2)  ZO projednalo žádost  pana Ivana Novotného  ohledně  pronájmu části  parcely č.66/1 o výměře  

     25 m2 v k.ú.Slavče  z majetku obce Vrábče do jeho užívání. Vzhledem k tomu, že se žádný  

     jiný zájemce o pronájem této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část této   

     parcely bezúplatně pronajmout panu Ivanovi Novotnému za  podmínky, že pozemek bude řádně  

     udržován jako předzahrádka jak za oplocením, tak před oplocením – na návsi.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo žádost  pana Martina Rusnáka  ohledně  pronájmu části  parcely č.556/1 o  

     výměře 660 m2 v k.ú.Vrábče  z majetku obce Vrábče do jeho užívání. Vzhledem k tomu, že se  

     žádný jiný zájemce o pronájem této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část této   

     parcely bezúplatně pronajmout panu Martinovi Rusnákovi za  podmínky, že pozemek bude  

     řádně udržován a využíván pro sportovní účely jako dirtpark  a bude  přístupný pro veřejnost.  

     (Schváleno 8 hlasy) 

  

4) ZO projednalo a následně schválilo poskytnutí finančního příspěvku MŠ Boršov nad Vltavou na  

    zakoupení konvektomatu a sklopné pánve pro školní kuchyni ve výši 49.451,--Kč, což je 20%  

    z celkových nákladů na zakoupení tohoto zařízení. Příspěvek je poskytnut z toho důvodu, že MŠ  

    Vrábče bude odebírat obědy z MŠ Boršov nad Vltavou a tím byla navýšena kapacita obědů, a  

    proto muselo být zakoupeno větší kuchyňské zařízení. (Schváleno 8 hlasy) 



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 

▪ 2 ▪ 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh rozpočtu na období září až prosinec 2013  

     pro MŠ Vrábče ve výši 129.500,--Kč, který byl předložen ředitelkou MŠ Boršov nad Vltavou  

     Alenou Kubáňovou a účetní Miroslavou Mikolášovou. Taktéž byly předloženy náklady na  

     jednorázové výdaje v hodnotě 88.000,--Kč. 

     - hračky                           40.000,--Kč 

     - výukové programy – Kamínky Přikrylová  1.000,--Kč 

     - didaktické pomůcky – Kamínky Přikrylová  5.000,--Kč 

     - vybavení - výdejna jídel MŠ             25.000,--Kč 

     - vybavení – úklidová komora                        10.000,--Kč 

     - ostatní       7.000,--Kč 

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo zajištění dovážení obědů do MŠ Vrábče z MŠ Boršov nad Vltavou a rozhodlo, že  

     obědy bude dovážet pracovník OÚ Vrábče osobním automobilem, který bude pro tyto účely  

     zakoupen. ZO pověřuje člena ZO pana Pavla Vojče, aby provedl průzkum trhu a poptávku  

     ohledně koupě ojetého vozidla, které by vyhovovalo pro tento účel – cenová relace cca   

     100.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 

 

7)  ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2013. 

 

8)  Různé  

 Starosta podal informaci:  

- Zaměstnanci MŠ Vrábče, které na základě výběrového řízení vybrala ředitelka MŠ Boršov  

   nad Vltavou budou představeny na dnu otevřených dveří MŠ Vrábče dne 27.7.2013 a jsou to: 

- vedoucí učitelka    Eva Skabalíková 

- učitelka    Romana Šanderová 

- pomocná kuchařka+školnice Helena Brtnová 

-  Společnost FINNEON s.r.o. nabídla obci zdarma posouzení pojištění obecního majetku – ZO  

   doporučilo toto posouzení provést. 

- V rámci soutěže Vesnice roku 2013 obdržela naše obec Čestné uznání za vybudování MŠ. 

- SK Dynamo České Budějovice předložilo nabídku na nákup 3 kusů permanentních vstupenek  

   na sezónu 2013/2014 – ZO nabídku neakceptuje. 

- Ing.Fessl přednesl požadavek pana Švandy jak se obec staví k tomu, aby v území, které je  

   navrženo v ÚP jako obytná nízkopodlažní zástavba včetně hospodářského zařízení byla  

   postavena stavba pro ustájení ovcí. ZO konstatuje, že ze strany obce  bude se zmíněnou    

   stavbou vysloven souhlas za předpokladu, že stavba není v rozporu s ÚP obce Vrábče. 

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu dne  7.8.2013 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 3.7.2013 v 20.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 7// 22 00 11 33   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1)  Pronájem části  parcely č.66/1 o výměře 25 m2 v k.ú.Slavče Ivanovi Novotnému. (8 hlasů pro) 

2)  Ppronájem části  parcely č.556/1 o výměře 660 m2 v k.ú.Vrábče Martinovi Rusnákovi.  

     (8 hlasů pro) 

3)  Poskytnutí finančního příspěvku MŠ Boršov nad Vltavou na zakoupení konvektomatu a sklopné  

     pánve pro školní kuchyni ve výši 49.451,--Kč. (8 hlasů pro) 

4)  Návrh rozpočtu na období září až prosinec 2013 pro MŠ Vrábče ve výši 129.500,--Kč.  

     (8 hlasů pro) 

5)  Zakoupení ojetého osobního vozidla. (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 
1)  Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, ohledně neposkytnutí příspěvku z grantového programu  

     Oranžové hřiště 

2)  Rozpočtové opatření č.4/2013    

3)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 3.7. 2013 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


