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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 1 5  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.2. 2015 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Vojč, Novotný M, Novotný Z, Zdrha, Kubata 

Omluveni: p.Záviš  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7.1.2015. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.1.2015. 

 

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.1/2015 

   2)  Cenová nabídka na rozšíření VO v lokalitě Rozinka 

  3)  Zajištění dodavatele na akci “Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka” 

  4)  Žádost o finanční příspěvek na oslavu 650 let první zmínky o osadě Koroseky 

  5)  Výzva k podání nabídek  na službu “Poskytnutí úvěru na dofinancování stavby   

           ČOV – Vrábče-zastávka” 

  6)  Žádost o koupi použitých betonových rour 

  7)  Uspořádání hudební akce  

  8)  Dotace na státní správu od JK 

  9)  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcnému břemene  

  10)  Inventarizační zpráva   

   11)  Různé   

    

  

1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2015   viz příloha zápisu č.2/2015. 

  

2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na rozšíření VO v lokalitě 

Rozinka od firmy ELSA CB s.r.o za cenu 17.575,--Kč včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

3) ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 

dle čl.II zajistil dodavatele na akci „Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka. 

(Schváleno 8 hlasy) 

 

4) ZO projednalo předloženou žádost od občanů osady Koroseky v zastoupení SDH Koroseky 

o finanční příspěvek na provedení oslav 650 let od první písemné zmínky o založení osady 

            Koroseky. ZO souhlasí s úhradou nákladů na pořízení pamětní stuhy, dodání a zasazení 1   

            kusu lípy, pronájem pivního stanu a uhrazení nákladů za hudbu. (Schváleno 8 hlasy) 
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5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou výzvu od firmy GPL-INVEST s.r.o. na 

zajištění výběrového řízení na službu “Poskytnutí úvěru na  dofinancování stavby ČOV – 

Vrábče-zastávka”. (Schváleno 8 hlasy) 

 

6) ZO bylo seznámeno s žádostí paní Martiny Chromé ohledně odkoupení použitých 

betonových rour z majetku obce. ZO souihlasí s prodejem těchto rour za cenu  200,--Kč za 1 

kus. (Schváleno 8 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo návrh na uspořádání hudební akce v Obecním domě, na 

které se představí dne 28.3.2015 od 15 hodin  tři dechové hudby. Ze strany obce bude též 

zajištěn autobus, který zájemce z jednotlivých místních částí obce na  tuto akci dopraví. 

(Schváleno 8 hlasy) 

 

8) ZO schválilo poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu ve 

výši 125.700,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 

 

9) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynové přípojky  

na parcele č.533/4 v  k.ú.Vrábče stavba „STL Plynovodní přípojka p.č.533/35, kú.Vrábče – 

p.Michal Velíšek.“ za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 

 

10)  ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise k provedení   

 inventarizace majetku Obce Vrábče k 31.12.2014. 

 

 

 11)  Různé 

      -    Bylo provedeno pokácení 1 kusu suché lípy na návsi. Dřevní hmotu zpracoval a odklidíl  pan  

           Knytl, který za dřevo zaplatil obci 500,--Kč. 

- ZO bylo seznámeno s dopisem od senátora Tomáše Jirsy. 

-     Starosta podal informaci o podání přihlášky do soutěže “Obec přátelská rodině”. 

-     Starosta podal informaci ohledně pronájmu prostor Obecního domu a vzhledem k vyššímu  

       zájmu o pronájem těchto prostor, starosta předložil návrh, aby se od 1.2.2015 zvýšila  

       odměna za úklid v Obecním domě paní H.Brtnové na částku 510,--Kč měsíčně. ZO souhlasí. 

- Starosta předložil dopis – žádost od organizátorů Plesu Jihočeských starostů v zastoupení 

Ing.Jana Jílka o poskytnutí příspěvku do tomboly na tento ples a to především na základě 

výhry 1.ceny pro naší obec v roce 2014. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku do výše 

3.000,--Kč. 

  
  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.3.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.2. 2015 v 20.15 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl                                             pan Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ   

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .2// 22 00 11 55   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Cenovou nabídku na rozšíření VO v lokalitě Rozinka od firmy ELSA CB s.r.o za cenu 

17.575,--Kč včetně DPH (8 hlasů pro) 

2) Finanční příspěvek na provedení oslav 650 let od první písemné zmínky o založení osady 

Koroseky. (8 hlasů pro) 

3) Výzvu od firmy GPL-INVEST s.r.o. na zajištění výběrového řízení na službu “Poskytnutí 

úvěru na  dofinancování stavby ČOV – Vrábče-zastávka”. (8 hlasů pro) 

4) Prodej použitých rour za cenu  200,--Kč za 1 kus. (8 hlasů pro) 

5) Uspořádání hudební akce v Obecním domě  dne 28.3.2015. (8 hlasů pro) 

6) Finanční dotaci z rozpočtu JK na státní správu ve výši 125.700,--Kč. (8 hlasů pro) 

7) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  mezi obcí Vrábče a společností 

E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení plynové přípojky  na parcele č.533/4 v  

k.ú.Vrábče stavba „STL Plynovodní přípojka p.č.533/35, kú.Vrábče – p.Michal Velíšek.“ za 

jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1) Zajistil dodavatele na akci „Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro) 

2) Zajistid tombolu do Plesu Jihočeských starostů do výše 3.000,--Kč. (8 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 
1) Rozpočtové opatření č.1/2015 

2) Inventarizační zprávu za rok 2014.       

     3)  Informace z bodu Různé   

  

 

Ve Vrábči dne 4.2. 2015 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 
 

 


