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.4/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.4. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Z.Novotný, Záviš
Omluveni: p.Vojč, Zdrha, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.3.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.3.2017.
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) Protokol o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice parcely
2) Cenová nabídka na vodoinstalatérské a topenářské práce na přístavbě u Obecního
domu
3) Cenová nabídka na elektro práce na přístavbě u Obecního domu
4) Cenová nabídka na zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově ve Vrábči
5) Cenová nabídka na zpevnění plochy podél čp.32 ve Vrábči
6) Cenová nabídka na odvodnění komunikace podél čp.1 ve Slavči
7) Cenová nabídka na opravu části komunikace u hřbitova a ve Slavči
8) Cenová nabídka na prořezání stromů v lokalitě Vrábče-zastávka
9) Návrh ceny věcného břemene za uložení výtlačného řádu do pozemků vlastníků
10) Přehled hospodaření k 31.3.2017
11) Rozpočtové opatření č.4/2017
12) Různé
1) ZO bylo seznámeno s protokolem o opravě chybného geometrického a polohového
určení hranice parcely č.827/4 ostatní plocha /ostatní komunikace v lokalitě Vrábče-ves.
ZO se zněním protokolu souhlasí a pověřuje starostu k podepsání tohoto protokolu.
(Schváleno 6 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na vodoinstalatérské a
topenářské práce včetně materiálu na přístavbě u Obecního domu od pana Zdeňka
Čerkla – Plyn-voda-topení za cenu 138.998,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na elektro práce
včetně materiálu na přístavbě u Obecního domu od pana Josefa Puffera – JP ELEKTRO
za cenu 56.767,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
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4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení
zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za
cenu 105.560,--Kč včetně DPH a na provedení zpevnění plochy před hřbitovem
k parkování automobilů od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 45.554,--Kč
včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení
zpevnění plochy – asfaltový povrch podél nemovitosti čp.32 Vrábče-ves od firmy
Budějovické dopravní stavby . za cenu 72.383,35 Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na provedení
odvodnění komunikace v osadě Slavče podél nemovitosti čp.1 od firmy Jihočeská
stavební spol. s r.o. za cenu 60.178,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy STRABAG
a.s. na provedení opravy části komunikace před hřbitovem – asfaltový povrch za cenu
41.419,50 Kč bez DPH a opravu části komunikace – asfaltový povrch ve Slavči za
cenu 248.045,50 Kč bez DPH. (Schváleno 6 hlasy)
8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na prořezání 9 kusů
stromů – lip na zahradě hospody Na Zastávce a před hospodou Na Zastávce od pana
Jiřího Matuchy – Výškové Práce za cenu 12.705,--Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy)
9) ZO bylo seznámeno ze strany starosty s navrženým postupem ohledně provedení
průzkumu mezi vlastníky pozemků, přes které by měl projít výtlačný řad z přečerpávací
stanice Vrábče-ves na ČOV Vrábče-zastávka dle schváleného ÚP. ZO s předloženým
návrhem souhlasí a též schvaluje výši ceny věcného břemene na částku 50,--Kč za 1 m2.
(Schváleno 6 hlasy)
10) ZO vzalo na vědomí přehled hospodaření obce k 31.3.2017
Stav finančních prostředků k 1.1.2017
Skutečné příjmy k 31.3.2017 (rozpočet 7 330 000,--)
Skutečné vydání k 31.12.2016 (rozpočet 6 658 000,--)
Stav finančních prostředků k 31.3.2017

7 105 215,93 Kč
2 880 157,15 Kč
1 352 573,49 Kč
8 462 540,05 Kč

11) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.4/2017 .
12) Různé
-

ZO bylo seznámeno se záměrem ohledně zpevnění části místní komunikace v lokalitě
Vrábče-zastávka (ulice U Rybníka) a části účelové komunikace v lokalitě Kroclov. Materiál
bude použit bezplatně z lomu v Hlíně a doprava bude hrazena z rozpočtu obce. Zemní práce
budou hrazeny ze strany vlastníků stavebních pozemků. ZO s tímto záměrem souhlasí.
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-

ZO bylo seznámeno s žádostí Františka Koláře majitele nemovitosti čp.71 Zastávka-Pod
Tratí s požadavkem vybudovat na vlastní náklady vjezd na zahradu par.č.556/22 v k.ú.
Vrábče přes odvodňovací rigol, který je umístěn na pozemku obce par.č.556/24 v
k.ú.Vrábče. Na základě toho, že jediný možný vjezd na zahradu je přes odvodňovací rigol,
ZO na základě konzultace s pracovníkem firmy ČEVAK, a.s. s přejezdem souhlasí za
podmínky, že světlost průchodu mezi dnem rigolu a přejezdem bude min.50 cm a veškeré
pozemky dotčené touto úpravou budou uvedeny do původního stavu.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.5.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 5.4. 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.4/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 6 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Novotného
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na vodoinstalatérské a topenářské práce včetně materiálu na přístavbě u
Obecního domu od Z. Čerkla za cenu 138.998,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
2) Cenovou nabídku na elektro práce včetně materiálu na přístavbě u Obecního domu od
JP ELEKTRO za cenu 56.767,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
3) Cenovou nabídku na provedení zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově od firmy
Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 105.560,--Kč včetně DPH a na provedení zpevnění
plochy před hřbitovem k parkování automobilů od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za
cenu 45.554,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
4) Cenovou nabídku na provedení zpevnění plochy podél nemovitosti čp.32 Vrábče-ves od
firmy Budějovické dopravní stavby za cenu 72.383,35 Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
5) Cenovou nabídku na provedení odvodnění komunikace v osadě Slavče podél nemovitosti
čp.1 od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 60.178,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
6) Cenovou nabídku od firmy STRABAG a.s. na provedení opravy části komunikace před
hřbitovem – asfaltový povrch za cenu 41.419,50 Kč bez DPH a opravu části komunikace –
asfaltový povrch ve Slavči za cenu 248.045,50 Kč bez DPH. (6 hlasů pro)
7) Cenovou nabídku na prořezání 9 kusů stromů – lip na zahradě hospody Na Zastávce a před
hospodou Na Zastávce od pana J.Matuchy za cenu 12.705,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
8) Výši ceny věcného břemene za uložení výtlačného řadu do pozemků vlastníků a to 50,--Kč
za 1 m2 . (6 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K podepsání protokolu o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice
parcely č.827/4 ostatní plocha /ostatní komunikace v lokalitě Vrábče-ves. (6 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Přehled hospodaření obce k 31.3.2017
2) Rozpočtové opatření č.4/2017
3) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 5.4. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl
Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Novotný
František Ohrazda
starosta obce
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