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.3/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.3. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Zdrha
Omluveni: p.Kubata, Záviš, Vojč
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.2.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.2.2017.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Novotný
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1) Koupě pozemku parcela č.3275/22 v k.ú.Vrábče
2) Cenové nabídky na Chodník podél silnice II/143 Vrábče-zastávka
3) Zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově ve Vrábči a podél čp.32 Vrábče
4) Vybavení knihovny
5) Odvodnění komunikace v osadě Slavče podél nemovitosti čp.1
6) Žádost o dotaci MS Vrábče
7) Žádost o dotaci Mateřského centra Vrábče
8) Zhotovení česlí na odlehčení ČOV Vrábče-zastávka
9) Projektové řešení – odkanalizování Vrábče-ves
10) Účetní odpisový plán na rok 2017
11) Cenová nabídka na obkladačské práce na přístavbě u Obecního domu
12) Rozpočtové opatření č.3/2017
13) Různé

1) ZO projednalo a následně schválilo záměr odkoupit z vlastnictví pana Pavla Russfella
pozemek parcela č.3275/22 ostatní plocha o výměře 108 m2 v K.ú.Vrábče lokalita
Kroclov za cenu 50,--Kč/m2. ZO pověřuje starostu k uzavření kupní smlouvy.
(Schváleno 6 hlasy)
2) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Chodník podél silnice II/143
Vrábče-zastávka ” od 5 firem - a po důkladném posouzení všech 5 cenových nabídek
byla vybrána firma Budějovické dopravní stavby , která akci zrealizuje za cenu
577.563,72 Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis – otevírání obálek. .(Schváleno 6 hlasy)
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3) ZO projednalo předložený návrh na provedení zpevnění plochy u vjezdové brány na
hřbitově a zpevnění plochy před hřbitovem k parkování automobilů a též zpevnění
plochy podél čp.32 Vrábče-ves. Plocha u vjezdové brány, branky a chodníčku k pumpě
bude provedena z kamenných odseků a zpevněná plocha pro parkování automobilů a
podél nemovitosti čp.32 Vrábče-ves bude provedena z asfaltu. ZO pověřuje starostu,
aby do příštího zasedání zajistil cenovou nabídku na tuto akci. (Schváleno 6 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení regálů
do místní knihovny od pana F.Hendricha za cenu 40.000,--Kč. ZO pověřuje starostu, aby
zajistil další vybavení interiéru (stoly + židle + osvětlení atd.) pro knihovnu.
(Schváleno 6 hlasy)
5) ZO projednalo předložený návrh na odvodnění komunikace v osadě Slavče podél
nemovitosti čp.1 a to z toho důvodu, že voda z komunikace se zadržuje na krajnici mezi
komunikací a nemovitostí a při průjezdu automobilů tím dochází ke znečišťování fasády
čp.1. ZO navrhuje v tomto úseku osazení odtokových žlabů a provedení nového
asfaltového povrchu komunikace. ZO pověřuje starostu, aby do příštího zasedání zajistil
cenovou nabídku na tuto akci. (Schváleno 6 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mysliveckého spolku Vrábče,
ohledně poskytnutí dotace na podporu myslivosti v roce 2017 ve výši 10.000,--Kč.
(Schváleno 6 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost Mateřského a rodinného centra
Vrábče, ohledně poskytnutí dotace na zajištění provozu mateřského centra v roce 2017
ve výši 16.000,--Kč. (Schváleno 6 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh ze strany společnosti ČEVAK, a.s.
na zhotovení česlí, které budou umístěny na odlehčovací výusti u ČOV Vrábče-zastávka.
Tyto česle zabrání v případě odlehčení splačkových vod znečišťování pozemků pod
výustí. Celkové náklady budou činit 38.443,--Kč bez DPH. (Schváleno 6 hlasy)
9) Na základě doporučení Technicko-ekonomické studie odkanalizování a čištění
odpadních vod lokality Vrábče-ves, bylo ZO seznámeno s návrhem řešit projektově tuto
záležitost formou přečerpávací stanice. ZO souhlasí s tím, aby byl proveden průzkum
mezi vlastníky pozemků, přes které by měl výtlačný řád dle schváleného ÚP projít a
pověřuje starostu, aby tento průzkum zajistil. (Schváleno 6 hlasy)
10) ZO projednalo a následně schválilo Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2017.
(Schváleno 6 hlasy)
11) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na dlažby a obklady
pro přístavbu hygienického zázemí u Obecního domu od pana Plánského a pana Samce
za cenu 30.844,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
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12) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2017 .
-

13) Různé
ZO bylo seznámeno s nabídkou na podpoření projektu Poznávací omalovánka regionu
Českobudějovicko od firmy BONUS CARD, spol. s r.o. ZO nesouhlasí se zapojením se do
projektu.
ZO bylo seznámeno s žádostí nájemce Hospody Na Zastávce pana Vlastimila Hrdiny,
ohledně povolení úprav prostor v restauraci – rozšíření prostor kuchyně dle hygienické
normy a požadavků HACCAP, snížení stropu pomocí sádrokartonových desek,izolace
podlahy, oprava omítek, nátěry a malby. Veškeré náklady na tyto úpravy budou hrazeny ze
strany žadatele. ZO s touto žádostí souhlasí a zároveň požaduje ze strany nájemce předložit
cenovou nabídku na instalaci ústředního plynového topení.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5.4.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 1.3. 2017 v 20.30 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č.3/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 6 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Koupi parcely č.3275/22 ostatní plocha o výměře 108 m2 v K.ú.Vrábče lokalita Kroclov za
cenu 50,--Kč/m2. (6 hlasů pro)
2) Cenovou nabídku na stavbu “Chodník podél silnice II/143 Vrábče-zastávka ” od firmy
Budějovické dopravní stavby za cenu 577.563,72 Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
3) Cenovou nabídku na zhotovení regálů do místní knihovny od pana F.Hendricha za cenu
40.000,--Kč. (6 hlasů pro)
4) Dotaci MS Vrábče na podporu myslivosti v roce 2017 ve výši 10.000,--Kč. (6 hlasů pro)
5) Dotaci MRC Vrábče na zajištění provou mateřského centra v roce 2017 ve výši 16.000,--Kč.
(6 hlasů pro)
6) Zhotovení česlí, které budou umístěny na odlehčovací výusti u ČOV Vrábče-zastávka. (6
hlasů pro)
7) Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2017. (6 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku na provedení dlažby a obkladů v přístavbě hygienického zázemí u
Obecního domu za cenu 30.844,--Kč. (6 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit cenovou nabídku na zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově, zpevnění plochy
před hřbitovem k parkování automobilů a plochy podél čp.32 Vrábče-ves. (6 hlasů pro)
2) Zajistil vybavení interiéru místní knihovny. (6 hlasů pro)
3) Zajistit cenovou nabídku na osazení odtokových žlabů a provedení nového asfaltového
povrchu komunikace podél RD čp.1 v osadě Slavče. (6 hlasů pro)
4) Zajistit průzkum mezi vlastníky pozemků, přes které by měl jít výtlačný kanalizační řád. (6
hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.3/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 1.3. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z otevírání obálek dne 1.3.2017 v 18.45 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Došlo 5 zapečetěnéých obálek z 10 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.
1) 21.2.2017 v 14.00 hod

Stavitelství Matourek s.r.o.

946.811,84 Kč včetně DPH

2) 24.2.2017 v 10.45 hod

COLAS CZ, a.s.

3) 27.2.2017 v 11.30 hod

Budějovické dopravní stavby

577.563,72 Kč včetně DPH

4) 28.2.2017 v 7.00 hod

Jihočeská stavební spol. s r.o.

1.116.989,90 Kč včetně DPH

5) 28.2.2017 v 7.30 hod

PRECIS BULDING SE

1.162.827,49 Kč včetně DPH

822.683,51 Kč včetně DPH

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 19.30 hod, obálky neporušeny a komise složená
ze 6 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo všechny předložené nabídky a o těchto
nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Budějovické dopravní stavby

6 hlasů

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “ Chodník podél silnice II/143
Vrábče-zastávka“ bude zadána firmě Budějovické dopravní stavby
.
Tento zápis je přílohou č.2 k Usnesení ZO Vrábče č. 3/2017
Ve Vrábči dne 1.3.2017
Ověřovatelé zápisu:
Ing.Lubomír Fessl

Zdeněk Novotný

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

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