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.8/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.8. 2016 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Záviš, Vojč
Omluveni: Zdrha, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 13.7.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 13.7.2016.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Novotný
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nabídkové řízení na akci “Chodník podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“
Pronájem nebytových prostor určených pro obchod
Podklad pro zpracování STUDIE – odkanalizování Vrábče-ves
Oplocení čelní strany zahrady Hospody Na Zastávce
Cenová nabídka na rekonstrukci čela propustku – Nová Hospoda
Cenová nabídka na výměnu elektroměrového rozvaděče na budově kabin
Rozpočtové opatření č.9/2016
Různé

1) Starosta podal informaci ohledně vypsaného nabídkového řízení na akci “Chodník podél
silnice II/143, Vrábče-zastávka“. Bylo obesláno 5 firem, ale vzhledem k tomu, že projektová
dokumentace je zpracována pouze ve fázi územního řízení, kde není k dispozici položkový
rozpočet, není možné ze strany firem dodat adekvátní nabídku. Z tohoto důvodu ZO
souhlasí s pozastavením nabídkového řízení do doby, než budou ze strany projektanta
dodány adekvátní podklady pro vypracování cenové nabídky. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně rozhodlo o podmínkách, za kterých bude vypsáno nabídkové
řízení na pronájem nebytových prostor určených pro obchod (bez zařízení) v nemovitosti
čp.40 Zastávka-Budějovická s termínem pronájmu těchto prostor od 1.3.2017.
- Trvalý pobyt v obci Vrábče
- Doklad o dosaženém vzdělání v oboru prodavač
- Návrh prodejní doby
- Profesní životopis
Žadatelé mohou své žádosti podat na OÚ v zapečetěné obálce označené “Pronájem obchodu
Vrábče-zastávka” do 11.00 hodin 30.9.2016. (Schváleno 7 hlasy)
3) Starosta předložil návrh na vypsání nabídkového řízení na zpracování STUDIE na
odkanalizování části obce Vrábče-ves.
Rozsah a obsah studie by zahrnoval:
- Vypracování variant odkanalizování lokality Vrábče-ves
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- Posouzení investičních nákladů jednotlivých variant
- Odhad provozních nákladů jednotlivých variant
- Doporučení
ZO s předloženým návrhem souhlasí a pověřuje starostu, aby připravil podklady pro toto
nabídkové řízení. (Schváleno 7 hlasy)
4) Starosta předložil cenový náhled na zakoupení plotových rámů, branky a brány na oplocení
čelní strany oplocení zahrady Hospody Na Zastávce v celkové ceně materiálu 37.763,--Kč.
ZO s předloženým návrhem souhlasí a pověřuje starostu, aby zajistil zakoupení tohoto plotu
a též zajistil i montáž oplocení. (Schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku ze strany firmy Jihočeská
stavební spol. s r..o. na rekonstrukci čela propustku v lokalitě Nová Hospoda za cenu
46.253,--Kč včetně DPH. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku ze strany firmy
PRAKTIKUM s r..o. na výměnu elektroměrového rozvaděče včetně revize na budově
sportovních kabin za cenu 13.300,--Kč bez DPH. (Schváleno 7 hlasy)
7) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.9/2016
8) Různé
- Starosta podal návrh na zakoupení 8 kusů betonových podstavců pro venkovní lavičky.
Dřevo na lavičky a montáž zajistí MS Vrábče. ZO s předloženým návrhem souhlasí.
- Starosta předložil vyjádření ze strany E.ON Česká republika, s.r.o. ohledně možnosti
přeložení sloupu elektrického vedení, který je umístěn na rohu chodníku při výjezdu z ulice
Zastávka-Pod Tratí na silnici II/143. Vzhledem k tomu, že by přeložku měla hradit obec, ZO
s touto přeložkou nesouhlasí.
- Starosta předložil poděkování ze strany organizátorů akce „Dubenský běh pro dobrou věc“
za finanční příspěvek na pořízení pomůcek pro postižené děti. Celkově byla vybrána částka
528.677,--Kč.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.9.2016 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 3.8. 2016 v 20.15 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.8/ 2 0 1 6
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Pozastavení nabídkového řízení na akci “Chodník podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“ (7
hlasů pro)
2) Podmínky na pronájem nebytových prostor určených pro obchod (bez zařízení)
v nemovitosti čp.40 Zastávka-Budějovická. (7 hlasů pro)
3) Návrh na vypsání nabídkového řízení na zpracování STUDIE na odkanalizování části obce
Vrábče-ves. (7 hlasů pro)
4) Zakoupení plotových rámů, branky a brány na oplocení čelní strany oplocení zahrady
Hospody Na Zastávce. (7 hlasů pro)
5) Cenovou nabídku na rekonstrukci čela propustku v lokalitě Nová Hospoda. (7 hlasů pro)
6) Cenovou nabídku na výměnu elektroměrového rozvaděče včetně revize na budově
sportovních kabin. (7 hlasů pro)
7) Zakoupení 8 kusů betonových podstavců pro venkovní lavičky. (7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Připravit podklady pro nabídkové řízení na zpracování STUDIE na odkanalizování části
obce Vrábče-ves. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.9/2016
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 3.8. 2016
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný

František Ohrazda
starosta obce
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