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.3/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.3. 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, Záviš
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.2.2015.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.2.2015.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata.
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1) Rozpočtové opatření č.2/2015
2) Cenová nabídka na výměnu střešní krytiny Vrábče čp.40
3) Žádost o dotaci z grantu JK – Podpora jednotek SDH
4) Návrh smlouvy o zajištění pečovatelské služby od společnosti Ledax o.p.s.
5) Vytvoření společensky účelného pracovního místa
6) Vyhláška č.1/2015
7) Žádost o odkoupení parcely č.131/3
8) Účetní odpisový plán pro rok 2015

1) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2015 viz příloha zápisu.
2) ZO vzalo na vědomí uzavření smluv o dílo (viz Zápis 2/2015 - 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“ od firem Kompletní střecha Jan
Kadlec, Jaromír Cipín – stavební klempířství a Nebáznivý Karel – zednické práce v celkové
hodnotě díla 417.260,--Kč včetně DPH.
3) ZO vzalo na vědomí informaci ohledně podání žádosti o poskytnutí dotace JK v rámci
Grantů JK pro rok 2015 „Podpora jednotek SDH obcí JK“ pro SDH Vrábče na rekonstrukci
objektu hasičské zbrojnice – výměna garážových vrat, výměna vchodových dveří a zateplení
fasády. Požadovaná dotace činí 128.500,--Kč včetně DPH a vlastní zdroje z rozpočtu obce
činí 55.322,--Kč včetně DPH.
4) ZO projednalo předložený návrh Smlouvy o zajištění pečovatelské služby a osobní asistence
od společnosti Ledax o.p.s. Tato služba zajišťuje pečovatelské služby a osobní asistenci v
domácnostech občanů – seniorů na území obce např. dovážku obědů, úklid, nákup atd. ZO
pověřuje starostu, aby provedl průzkum ohledně zajišťování těchto služeb v okolních obcích
svazku Blanský les-podhůří. (Schváleno 9 hlasy)
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5) ZO projednalo návrh na vytvoření Společensky účelného pracovního místa, které je
financováno z Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Českých Budějovicích a souhlasí, aby
na toto místo byl přijat na dobu určitou od 1.5.2015 do 31.10.2015 uchazeč o zaměstnání
vedený u Úřadu práce pan Jiří Šimeček bytem Ves-Na Návsi čp.38, Vrábče, který bude u
obce vykonávat pomocné práce. (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrábče č.1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrábče, která
nabývá účinnosti dne 1.4.2015. (Schváleno 9 hlasy)
7) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje parcely č.131/3 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábčezastávka. Oznámení o prodeji této parcely bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15
dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2015.
(Schváleno 9 hlasy)

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.4.2015 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 4.3. 2015 v 19.50 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Fessl

pan Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.3/ 2 0 1 5
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu
Schvaluje
1) Vytvoření Společensky účelného pracovního místa pro Jiřího Šimečka. (9 hlasů pro)
2) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrábče č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Vrábče. (9 hlasů pro)
3) Účetní odpisový plán pro rok 2015. (9 hlasů pro)
4) Záměr prodeje parcely č.131/3 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Provést průzkum ohledně zajišťování sociálních služeb společnosti Ledax o.p.s.v okolních
obcích svazku Blanský les-podhůří. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.2/2015
2) Uzavření smluv o dílo na akci „Výměna střešní krytiny na čp.40 Vrábče-zastávka“ od firem
Kompletní střecha Jan Kadlec, Jaromír Cipín – Stavební Klempířství a Nebáznivý Karel –
zednické práce v celkové hodnotě díla 417.260,--Kč včetně DPH.
3) Podání žádosti o poskytnutí dotace JK v rámci Grantů JK pro rok 2015 „Podpora jednotek
SDH obcí JK“ pro SDH Vrábče na rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice.

Ve Vrábči dne 4.3. 2015
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta

Zdeněk Kubata
František Ohrazda
starosta obce
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