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.8/2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.8. 2017 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M.Novotný,Trapl, Vojč, Záviš
Omluveni: p.Kubata, Zdrha, Z.Novotný
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 12.7.2017.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 12.7.2017.
Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.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)
2)
3)
4)
5)
6)
1)

Prodej části parcely č.4032 v k.ú.Vrábče
Cenová nabídka na úpravu odvodnění podél komunikace ve Slavči
Úprava cenové nabídky na akci “Kamenný taras Kroclov”
Digitalizace kronik
Rozpočtové opatření č.11/2017 a č.12/2017
Různé

ZO projednalo žádost pana Zdeňka Kubaty ohledně odkoupení částí parcely č.4032
k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný
jiný zájemce o koupi části této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část
této parcely odprodat panu Zdeňkovi Kubatovi za těchto podmínek:
a) cena pozemku - 50,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu smlouvy.
b) zajištění GP – před zaměřením bude přizván zástupce obce
c) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující. (Schváleno 6 hlasy)

2) ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na úpravu odvodnění podél komunikace ve Slavči.
ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou ze strany firmy Jihočeská stavební spol. s r.o,
která činí 58 804,--Kč včetně DPH (Schváleno 6 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo navýšení cenové nabídky od firmy Pavel Rubenvol Pavel Goby na zhotovení akce „Kamenný taras Kroclov“ a to z toho důvodu, že ve stávající
nabídce byl použit lomový kámen, který nebyl na tento taras vhodný a nyní bude použit
kámen manipulační štípaný. Rozdíl ceny je navýšení o 93.170,-- Kč včetně DPH. Finanční
prostředky na tuto akci budou přesunuty z akce „Nádrž pro zachycení dešťové vody a
zatrubnění stoky Kroclov“, která se nebude realizovat. (Schváleno 6 hlasy)
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4) ZO bylo seznámeno s nabídkou od firmy DigiPaper s.r.o. digitalizovat kroniky obce obecní, školní a kostelní. ZO s touto nabídkou nesouhlasí a pověřuje starostu, aby
digitalizaci kronik zajistil bezplatně od Státního archivu České Budějovice. (Schváleno 6
hlasy)
5) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.11/2017 a č.12/2017
6) Různé
-

-

ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve formě úhrady dětských atrakcí.na akci
Rozloučení s prázdninama, která se uskuteční dne 26.8.2017 pod záštitou MS Vrábče.
ZO bylo seznámeno s nabídkou Krajského úřadu Jihočeského kraje ohledně možnosti
poskytnutí 50% slevy na asfaltový recyklát, který by byl využit k opravě účelových
komunikací. ZO pověřuje starostu, aby podal žádost o poskytnutí recyklátu za zvýhodněnou
cenu v množství cca 200 tun.
ZO bylo seznámeno s informací od IV-Nakladatelství s.r.o. ohledně výchovného projektu
Evropské policejní asociace na vydání publikace pro děti „Na výletě v přírodě - zima“.
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 2.000,--Kč včetně DPH.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.9.2017 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 2.8. 2017 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

M.Novotný
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 8/ 2 0 1 7
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 6 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného
Schvaluje
1) Prodej části pozemku parc.č.4032 v k.ú.Vrábče Zdeňkovi Kubatovi za těchto podmínek:
a) cena pozemku - 50,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu smlouvy.
b) zajištění GP – před zaměřením bude přizván zástupce obce
c) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující. (6 hlasů pro)
2) Cenovou nabídku na úpravu odvodnění podél komunikace ve Slavči od firmy Jihočeská
stavební spol. s r.o. za cenu 58 804,--Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)
3) Navýšení cenové nabídky na akci „Kamenný taras v Kroclově“ o 93.170,--Kč. (6 hlasů pro)
4) Příspěvek ve výši 2.000,--Kč včetně DPH. na vydání publikace pro děti „Na výletě
v přírodě - zima“. (6 hlasů pro)
Neschvaluje
1) Nabídku na digitalizaci kronik obce Vrábče – obecní, školní a kostelní od firmy DigiPaper
s.r.o. (6 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistit bezplatně digitalizaci kronik od Státního archivu. (6 hlasů pro)
2) Podat žádost na KÚ JK o poskytnutí recyklátu za zvýhodněnou cenu v množství cca 200
tun. (6 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.11/2017 a č.12/2017
2) Informace v bodu Různé
Ve Vrábči dne 2.8. 2017
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Miroslav Novotný

František Ohrazda
starosta obce
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