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Z Á P I S  č .  3 / 2 0 1 4  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.3. 2014 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.2.2014. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.2.2014. 

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)   Rozpočtové opatření č.2/2014 a 3/2014  

2)   Schválení vnitřní směrnici č. 1/2014  

3)   Cenová nabídka na dodávku VO v lokalitě Vrábče-zastávka 

4)   Cenová nabídka na otopná tělesa do budovy Obecního domu 

5)   Cenová nabídka na dodávku a montáž kotle do budovy Obecního domu 

6)   Cenová nabídka na strojní položení betonové podlahy v budově Obecního domu 

7)   Cenová nabídka na dodávku dlažby a obkladů do budovy Obecního domu 

8)   Cenová nabídka na provedení dlažeb a obkladů v budově Obecního domu 

9)   Cenová nabídka na dodávku VO v lokalitě Nová Hospoda 

10) Vybrání dodavatele na vybudování Dětského dopravního hřiště 

11) Vybrání dodavatele na vybudování Dětského hřiště 

12) Různé 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.2/2014 viz.příloha č.1 a rozpočtové 

    opatření  č.3/2014 viz příloha č.2  zápisu č. 3/2014. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo prováděcí směrnici č.1/2014 k Vyhlášce č.220/2013 Sb., o  

      požadavcích na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek.  (Schváleno  

      9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž 11  

     kusů svítidel VO pro Vrábče-zastávku od firmy ELSA CB s.r.o. za cenu 51 662,--Kč včetně  

     DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodání otopných těles  

     do budovy Obecního domu od firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-topení za cenu 92 624,-Kč  

     včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž  

     plynového kotle do budovy Obecního domu od firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-topení za  

     cenu 72 863,--Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 
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6)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na strojní položení  

     betonové podlahy v budě Obecního domu  od firmy FOSBETON   za cenu 54 305,--Kč  

     včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodávku dlažby a  

     obkladů do budovy Obecního domu od firmy P+P Želeč spol. s r.o. za cenu 29 267 ,--Kč  

     včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení dlažeb a  

     obkladů v budově Obecního domu od pana Plánského a pana Samce za cenu 23 066,--Kč  

     včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodávku a montáž 4   

     kusů svítidel VO včetně kabelového rozvodu v lokalitě Nová Hospoda od firmy UNIELEKTRO  

     Strakonice s.r.o. za cenu 79 625,--Kč včetně  DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Dětské dopravní hřiště v lokalitě  

       Vrábče-ves ” od 6 firem  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána  

       Firma Stavitelství Matourek s.r.o., která akci zrealizuje za cenu 471 645,-- Kč včetně DPH –  

       viz.příloha č.3 Zápis - otevírání  obálek . (Schváleno 9  hlasy.) 

 

11)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “ Dětské hřiště v lokalitě  

       Vrábče-zastávka ” od 6 firem  a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla  

       vybrána firma OK Signistav s.r.o., která akci zrealizuje za cenu 52 134,--  Kč včetně  DPH –  

       viz.příloha č.4 Zápis – otevírání obálek . (Schváleno 9  hlasy.) 

 

12)  Různé  

 Starosta podal informaci:  

- V osadě Slavče na parcele č.267/9 v k.ú.Slavče, která je ve vlastnictví obce roste strom jasan, 

který je napaden kůrovcem a je nutné ho pokácet z důvodu zabránění šíření kůrovce.  

- Firma A.S.A. České Budějovice nabídla k dodání bezplatně kontejner na tříděný textil. ZO 

doporučuje zapůjčit 2 kontejnery s tím, že jeden bude umístěn u skladu elektroodpadu v části obce 

Vrábče-ves a druhý v části Vrábče-zastávka na parkovišti u hřiště. 

- Firma A.S.A. České Budějovice nabídla možnost zajištění svozu bioodpadů. ZO prozatím s touto 

službou nepočítá, protože v dohledné době by měla být uvedena do provozu kompostárna pana 

Kubaty v lokalitě Vrábče-ves. 

- Zo doporučilo osadit cca 30 m obrubníků v lokalitě Vrábče-ves, aby bylo zamezeno stékání vody 

z komunikace k RD.   

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  2.4.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 5.3.2014 v 20.45 hod.   zapsal Ohrazda 

 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 3/ 2 0 1 4  

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 

1) Prováděcí směrnici č.1/2014 k Vyhlášce č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých účetních jednotek  (9 hlasů  pro) 

2) Cenovou nabídku na dodávku a montáž 11 kusů svítidel VO pro Vrábče-zastávku od firmy 

ELSA CB s.r.o. (9 hlasů  pro)  

3) Cenovou nabídku na dodání otopných těles do budovy Obecního domu od firmy Zdeněk 

ČERKL Plyn-voda-topení. (9 hlasů  pro)  

4) Cenovou nabídku na dodávku a montáž plynového kotle do budovy Obecního domu od 

firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-topení. (9 hlasů  pro) 

5) Cenovou nabídku na strojní položení betonové podlahy v budě Obecního domu  od firmy 

FOSBETON. (9 hlasů  pro) 

6) Cenovou nabídku na dodávku dlažby a obkladů do budovy Obecního domu od firmy P+P 

Želeč spol. s r.o. (9 hlasů  pro) 

7) Cenovou nabídku na provedení dlažeb a  obkladů v budově Obecního domu od pana 

Plánského a pana Samce. (9 hlasů  pro) 

8) Cenovou nabídku na dodávku a montáž 4  kusů svítidel VO včetně kabelového rozvodu 

v lokalitě Nová Hospoda od firmy UNIELEKTRO Strakonice s.r.o. (9 hlasů  pro) 

9) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Dětské dopravní hřiště v lokalitě Vrábče-ves ” 

od firmy Stavitelství Matourek s.r.o. (9 hlasů  pro) 

10) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Dětské  hřiště v lokalitě Vrábče-zastávka ” 

od firmy OK Signistav s.r.o.(9 hlasů  pro) 

 

 

Bere na vědomí 

1)  Rozpočtové opatření č.2/2014 a 3/2014. 

2)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 5.3. 2014 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata  

   

                         

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

  

  
   


