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.6/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.6. 2016 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Zdrha, Záviš, M.Novotný, Vojč, Trapl,
Omluveni: Z.Novotný, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.5.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.5.2016.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, P.Vojč
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) Cenové nabídky na “Stavební úpravy části kanalizační stoky v osadě Slavče”
2) Nabídkové řízení na akci “Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná
plocha u dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a oprava účelové
komunikace Vrábče-Nová Hospoda“
3) Pronájem části parcel č.562/14 a 481/13 v k.ú.Vrábče
4) Cenová nabídka na smaltované cedule
5) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10.2.2016
6) Rozpočtové opatření č.6/2016
7) Různé
1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Stavební úpravy části kanalizační
stoky v osadě Slavče” od 3 firem - a po důkladném posouzení všech 3 cenových nabídek
byla vybrána firma Vodohospodářské stavby, spol. s r.o, která akci zrealizuje za cenu
1.270.012 ,--Kč včetně DPH - viz.příloha č.1 Zápis – otevírání obálek.. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Oprava
účelové komunikace Kroclov a zpevněná plocha u dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke
Školce a oprava účelové komunikace Vrábče-Nová Hospoda“ – viz Nabídkové řízení na
akci “Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná plocha u dětského dopravního hřiště
Vrábče-Ke Školce a oprava účelové komunikace Vrábče-Nová Hospoda“ ZO pověřuje
starostu, aby obeslal 3 firmy. (Schváleno 7 hlasy)
3) ZO bylo seznámeno se záměrem pronájmu části parcely č.562/14 a parcely č.481/13
v k.ú.Vrábče lokalita U Vodojemu. Oznámení o pronájmu těchto částí parcel bude
vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této
záležitosti. (Schváleno 7 hlasy)
▪1▪

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

4) ZO projednalo předloženou cenovou nabídku na zhotovení smaltované cedule se znakem
obce pro označení budovy hasičské zbrojnice od firmy LIKA za cenu 9.990,--Kč. ZO
schvaluje zakoupení 2 kusů těchto tabulí pro označení budovy hasičské zbrojnice ve Vrábči
a v Korosekách. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne
10.2.2016 uzavřené mezi obcí Vrábče a sdružením PREVENT. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016.
9) Různé
- ZO souhlasí s odprodáním 4 kusů betonových panelů za cenu 600,--kč za 1 kus panu
Z.Kubatovi
- ZO bylo seznámeno s podklady k zapojení do realizace projektu „Se sousedy II“ mezi obcí
Vrábče a Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou v Č.Budějovicích.
- ZO bylo seznámeno s podanou žádostí ze strany obce o poskytnutí 50% slevy od
Jihočeského kraje na asfaltový recyklát, který bude využit k opravě účelových komunikací
v lokalitě U Rybáka a U Dvořáčků.
- ZO souhlasí, aby byly provedeny opravy omítek na budově sportovních kabin.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 13.7.2016 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 1.6. 2016 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

P.Vojč
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.6/ 2 0 1 6
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Pavel Vojč
Schvaluje
1) Cenovou nabídky na “Stavební úpravy části kanalizační stoky v osadě Slavče” od firmy
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. za cenu 1.270.012,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro)
2) Vypsání nabídkového řízení na akci “Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná
plocha u dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a oprava účelové komunikace
Vrábče-Nová Hospoda“.(7 hlasů pro)
3) Záměr pronájmu části parcely č.562/14 a parcely č.481/13 v k.ú.Vrábče lokalita U
Vodojemu. (8 hlasů pro)
4) Zakoupení 2 kusů smaltovaných tabulí pro označení budovy hasičské zbrojnice ve Vrábči a
v Korosekách. (7 hlasů pro)
5) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10.2.2016. (7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Obeslat 3 firmy ohledně nabídky na akci “Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná
plocha u dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a oprava účelové komunikace
Vrábče-Nová Hospoda“ (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 1.6. 2016
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Pavel Vojč

František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z otevírání obálek dne 1.6.2016 v 19.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Došly 3 zapečetěné obálky ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.
1) 30.5.2016 v 7.10 hod ČEVAK a.s.

1.428.436,--Kč včetně DPH

2) 30.5.2016 v 7.15 hod SWIETELSKY stavební s.r.o.

1.512.433,--Kč včetně DPH

3) 30.5.2016 v 7.45 hod Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. 1.270.012,--Kč včetně DPH

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 19.00 hod, obálky neporušeny a komise složená z
7 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo všechny předložené nabídky a o těchto
nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

7 hlasů pro

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “Stavební úpravy části kanalizační
stoky v osadě Slavče“ bude zadána firmě Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Tento zápis je přílohou č.1 k Usnesení ZO Vrábče č. 6/2016
Ve Vrábči dne 1.6.2016
Ověřovatelé zápisu:
Ing.Lubomír Fessl

Pavel Vojč

..............................

...........................
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