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Z Á P I S  č .  4 / 2 0 1 4  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.4. 2014 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

 

Omluveni: p.Kubata, Zdrha 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.3.2014. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.32014. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, L.Hálová. 

 

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

že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program: 

1)   Rozpočtové opatření č.4/2014 a 5/2014   

2)   Schválení darovací smlouvy  

3)   Cenová nabídka na provedení mal. a natěr. prací v budově Obecního domu   

4)   Cenová nabídka na interiérové dveře do budovy Obecního domu 

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

6)   Cenová nabídka na elektroinstalaci v budově Obecního domu 

7)   Cenová nabídka na dodávku herních prvků na dětské hřiště 

8)   Nabídkové řízení na dodávku a pokládku podlahy v budově Obecního domu 

9)   Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Vrábče 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene 

11) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

12) Vytvoření místa VPP 

13) Různé 

 

 

 

1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2014 a 5/2014 viz přílohy zápisu 4/2014.  

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi firmou CB Auto jako  

     dárce a Obcí Vrábče jako obdarovaný ohledně osobního vozu SEAT Mii.  (Schváleno 7 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení malířských a  

     natěračských prací v budově Obecního domu od firmy Kelner a Adamíček za cenu 27 213,--Kč  

     včetně DPH. (Schváleno 7 hlasy) 
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4)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dodání interiérových dveří    

     do budovy Obecního domu od firmy JK Interier.CZ s.r.o. za cenu 20 297,-Kč včetně DPH.  

     (Schváleno 7 hlasy) 

 

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

     sanitární keramiky a zařizovacích předmětů do budovy Obecního domu od firmy Zdeněk  

     ČERKL Plyn-voda-topení za cenu 46 540,--Kč včetně DPH. (Schváleno 7 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení kompletní  

     elektroinstalace v budě Obecního domu  od firmy JP Elektro  za cenu 136 486,--Kč včetně DPH.  

     (Schváleno 7 hlasy) 

 

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

     sestavy Knížecí hrad s houpačkou od firmy NOMERA wood s.r.o. za cenu 239 749 ,--Kč  

     včetně DPH na dětské hřiště v lokalitě Vrábče-zastávka. (Schváleno 7 hlasy) 

 

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

     pokládka parketové podlahy v budově Obecního domu” –  viz Nabídkové řízení na akci “Dodání  

     a pokládka parketové podlahy v budově Obecního domu ”. ZO pověřuje starostu, aby obeslal pět  

     firem.(Schváleno 7 hlasy) 

 

9)   ZO projednalo a následně schválilo Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu kanalizace pro  

       veřejnou potřebu obce Vrábče uzavřené dne 3.12.2004 ve znění pozdějších dodatků, ohledně  

       pronájmu kanalizace v lokalitě ZTV Vrábče “U Trafa” společnosti ČEVAK a.s. Záměr  

       pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a též v elektronické podobě dne 10.3.2014 a sejmut  

       dne 25.3.2014. (Schváleno 7 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a  

       společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení přípojky STL na parcele č.3266/1 v  

       k.ú.Vrábče stavba „ Příp.STL Vrábče P 115/48 “. (Schváleno 7 hlasy) 

 

11)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití  

       odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s. a Obcí Vrábče. (Schváleno 7 hlasy) 

 

12)  ZO projednalo návrh na vytvoření místa Veřejně prospěšných prací, které je financováno  

       z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Českých Budějovicích a souhlasí, aby na toto místo byl  

       přijat na dobu určitou od 2.5.2014 do 31.10.2014 uchazeč o zaměstnání vedený u Úřadu práce  

       pan Jan Šturma bytem Slavče čp.18, který bude u obce vykonávat pomocné práce. (Schváleno 

       7 hlasy) 
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13)  Různé  

 Starosta podal informaci:  

      -     ZO bylo seznámeno s žádostí o sponzorský dar ze strany Jihočeského centra pro zdravotně  

            postižené a seniory o.p.s. České Budějovice. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 

            2 000,--Kč.  

- ZO bere na vědomí informaci o poskytnutí grantu od JK na “Malou Vrábeckou slavnos 

2014” ve výši 20 000,--Kč. 

- ZO bere na vědomí informaci o poskytnutí grantu od MAS Blanský les-Netolicko na 

“105.výročí založení SDH Vrábče” ve výši 4 000,--Kč.  

- ZO souhlasí s návrhem trasy budoucího propojení stávajícího chodníku k čp.36 Vrábče v 

lokalitě Nová Hospoda. 

- ZO souhlasí s ošetřením a oživením fasády na budově OÚ od firmy Kelner – Adamíček za 

cenu 37 825,--Kč včetně DPH. 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  7.5.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

 

Ve Vrábči dne 2.4.2014 v 20.30 hod.   zapsal Ohrazda 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             L.Hálová 
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USNESENÍ 

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

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla,  paní Ludmilu Hálovou 

 

Schvaluje 

1) Darovací smlouvu uzavřenou mezi firmou CB Auto jako dárce a Obcí Vrábče jako 

obdarovaný. (7 hlasů pro)  

2) Cenovou nabídku na provedení malířských a natěračských prací v budově Obecního domu 

od firmy Kelner a Adamíček. (7 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na dodání interiérových dveří do budovy Obecního domu od firmy JK 

Interier.CZ s.r.o. (7 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na dodávku a montáž sanitární keramiky do budovy Obecního domu od 

firmy Zdeněk ČERKL Plyn-voda-topení. (7 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na provedení kompletní elektroinstalace v budě Obecního domu  od firmy 

JP Elektro. (7 hlasů pro) 

6) Cenovou nabídku na dodávku a montáž herní sestavy Knížecí hrad s houpačkou od firmy 

NOMERA wood s.r.o. (7 hlasů pro) 

7) Záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dodání a pokládka parketové podlahy v budově 

Obecního domu” . (7 hlasů pro) 

8) Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Vrábče.  

(7 hlasů pro) 

9) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. 

na  stavbu „ Příp.STL Vrábče P 115/48 “. (7 hlasů pro) 

10) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. (7 hlasů pro) 

11) Vytvoření místa VPP. (7 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 
1) Zajistit nabídkové řízení na dodání a pokládka parketové podlahy v budově Obecního domu 

od pěti firem. (7 hlasů pro) 

Bere na vědomí 

      1)  Rozpočtové opatření č.4/2014 a 5/2014. 

      2)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 2.4. 2014 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Ludmila Hálová  

   

                         

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

  
 


