OBECNÍ

ÚŘAD VRÁBČE
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: 387 250 512 | FAX: 387 250 512
E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ

ZÁPIS č. 6/2014
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.6. 2014 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Hálová,Novotný, Záviš, Vojč, Kubata, Zdrha
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.5.2014.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.5.2014.
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.8/2014 a č.9/2014
2) Účetní závěrka obce Vrábče za rok 2013
3) Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2013
4) Počet volených zastupitelů pro volby do zastupitelstev obcí 2014
5) Smlouva o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
6) Nabídka aukčního řízení na dodavatele el.energie
7) Výzva MZe k předložení Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce – ČOV
8) Příkazní smlouva na zpracování žádosti na akci ČOV
9) Příkazní smlouva na vyúčtování akce ČOV
10) Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou VHS
11) Cenová nabídka a Návrh smlouvy na technický dozor akce ČOV – Vrábče-zastávka
12) Plán financování obnovy kanalizací v obci Vrábče
13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
14) Různé
1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.8/2014 a 9/2014 viz přílohy zápisu 6/2014.
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Účetní závěrku obce Vrábče za rok
2013 viz příloha zápisu 6/2014. (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a
závěrečný účet obce za rok 2013 (vyvěšeno 19.5.2014, sejmuto 3.6.2014) a souhlasí s
celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 9 hlasy)
4) ZO schválilo počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2014 v počtu 9
členů. (Schváleno 9 hlasy)
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5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce, uzavřenou mezi Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s a
Obcí Vrábče. Předmětem této smlouvy je návratná fimnanční výpomoc ze strany obce
pro MAS ve výši 35.574,--Kč, kterým bylo zajištěno financování projektu Spolupráce:
“Zvyky a tradice na obou stranách hranice”, a to konkrétně na úhradu nákladů na
pořízení vybavení pro ochotnické divadlo (80 kusů židlí). (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO projednalo nabídku firmy Terra Group Investment, a.s. ohledně zprostředkování
aukce na dodavatele elektrické energie pro obec. ZO prozatím s nabídkou nesouhlasí.
(Schváleno 9 hlasy)
7) ZO bylo seznámeno s dopisem MZe ohledně výzvy k předložení Žádosti o evidenci akce
a zároveň Žádosti o registraci akce na stavbu ČOV - Vrábče-zastávka – 1.etapa. ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MZe 129 253 a zároveň schvaluje, že
v případě přidělení finančních zdrojů z MZe bude na tuto akci v rozpočtu obce pro rok
2014 vyčleněna částka ve výši 300.000,--Kč a pro financování akce v roce 2015 bude
zajištěn výběr banky, která bude poskytovat úvěr na dofinancování celé akce.
(Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Příkazní smlouvu na zpracování
Žádosti na akci ČOV Vrábče-zastávka uzavřenou mezi Obcí Vrábče a firmou GPLINVEST s.r.o. za cenu díla 20.000,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Příkazní smlouvu na vykonání činnosti
souvisejících se Závěrečným vyhodnocením – vyúčtováním na akci ČOV Vrábčezastávka uzavřenou mezi Obcí Vrábče a firmou GPL-INVEST s.r.o. za cenu díla
15.000,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO vzalo na vědomí Dodatek č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo na stavbu ČOV - Vrábčezastávka – 1.etapa s firmou VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., který se týkal
termínu realizace a změny sazby DPH.
11) ZO projednalo předloženou cenovou nabídku na zajištění činnosti technického dozoru
na stavbu ČOV – Vrábče-zastávka od Ing.Lubomíra Štrose ve výši 150.000,--Kč včetně
DPH a nabídku od firmy GPL-INVEST s.r.o. ve výši 216.590,--Kč. ZO schválilo
nabídku od Ing.L.Štrose a taktéž schválilo smlouvu o zajištění této činnosti od
Ing.L.Štrose. (Schváleno 9 hlasy)
12) ZO projednalo a následně schválilo Plán financování obnovy kanalizací v obci Vrábče
předložený ze strany ČEVAK a.s. (Schváleno 9 hlasy)
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13) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu č.10300015723/002 o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s,
spočívající v uložení kabelového vedení na parcele č.3279/3 v k.ú.Vrábče s názvem
„Kroclov par č.1303/1 - kabel NN“. (Schváleno 9 hlasy)

-

-

-

14) Různé
Starosta podal informaci:
Byla provedena částečná oprava komunikace ve Vrábči-ves k RD čp. 177 a 198 za cenu
68.000,-- Kč včetně DPH.
ZO bylo seznámeno s požadavky občanů osady Slavče a pověřuje starostu, aby požadavky
byly zajištěny:
- instalování dveří do Kulturního centra
- zbudování ohniště ve Slavči na návsi
- dodání přenosných laviček na náves v počtu 4 kusů
Práce na pokládce parket na podlaze v Obecním domě prozatím nezapočaly a to z toho
důvodu, že při měření vlhkosti betonu dne 19.5.2014 byla naměřena hodnota 2,9% CM a
dne 28.5.2014 byla naměřena hodnota 2,8% CM což neodpovídá normě.
ZO souhlasí se zakoupením zeminy pro úpravu terénu na návsi ve Vrábči-ves.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.7.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči.
Ve Vrábči dne 4.6.2014 v 20.30 hod. zapsal Ohrazda
Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 6/ 2 0 1 4
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2013. (9 hlasů pro)
2) Závěrečný účet obce za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce, a to bez
výhrad. (9 hlasů pro)
3) Počet členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2014 v počtu 9 členů. (9 hlasů
pro)
4) Smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce, uzavřenou mezi Místní akční
skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s a Obcí Vrábče. (9 hlasů pro)
5) Podání žádosti o dotaci z programu MZe 129 253 na akci ČOV Vrábče-zastávka. (9 hlasů
pro)
6) Příkazní smlouvu na zpracování Žádosti na akci ČOV Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro)
7) Příkazní smlouvu na vykonání činnosti souvisejících se Závěrečným vyhodnocením –
vyúčtováním na akci ČOV Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku a Příkazní smlouvu na zajištění činnosti technického dozoru na stavbu
ČOV – Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro)
9) Plán financování obnovy kanalizací v obci Vrábče. (9 hlasů pro)
10) Smlouvu č.10300015723/002 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. (9 hlasů pro)
Neschvaluje
1) Nabídku firmy Terra Group Investment, a.s. ohledně zprostředkování aukce na dodavatele
elektrické energie. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.8/2014 a č.9/2014.
2) Uzavření dodatků č.1 a č.2 se zhotovitelem stavby VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s
r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice.
- Dodatek č. 1 řešil zahájení prací v návaznosti na schválení financování akce z
prostředků MZe ČR.
- Dodatek č. 2 řešil změnu sazby DPH k 1.1.2013.
3) Různé
Ve Vrábči dne 4.6. 2014
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata

František Ohrazda
starosta obce
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