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.10/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.10. 2018 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Vojč, Zdrha, Z.Novotný, Záviš, Trapl, M.Novotný, Kubata
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.9.2018
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.9.2018.
Ověřovatelé zápisu: L.Fessl, Z.Kubata
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1) Cenové nabídky na “Obnova kanalizace ve spodním úseku kanalizační sítě
Vrábče-ves”
2) Cenová nabídka na opravu části účelové komunikace U Rybáka
3) Darovací smlouva – sponzorský dar hudební kapele K-Club
4) Cenová nabídka na konstrukci pergoly
5) Žádost občanů místní části Slavče
6) Program Klimagrun
7) Smlouva o smlouvě budoucí č.: 1030045130/001
8) Žádost o dotaci na výměnu povrchu chodníku v ulici Zastávka-Budějovická
9) Rozpočtové opatření č.14/2018 a č.15/2018
10) Různé
1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Obnova kanalizace ve
spodním úseku kanalizační sítě Vrábče-ves” od 2 firem - a po důkladném posouzení
obou cenových nabídek byla vybrána firma ZEMNÍ PRÁCE Pavel Rubenvolf,
která akci zrealizuje za cenu 381.755,--Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis – otevírání
obálek. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel)
2) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na opravu části
účelové komunikace v lokalitě U Rybáka od firmy STRABAG a.s. za cenu díla
326.068,74 Kč . (Schváleno 9 hlasy)
3) ZO projednalo a následně schválilo návrh darovací smlouvy na sponzorský dar hudební
kapele K-Club zastoupené kapelníkem Janem Hatákem ve výši 10.000,--Kč na výdaje
spojené s natočením CD této kapely. Jako kompenzaci za poskytnutí tohoto finančního
daru, zajistí kapela K-Club dne 15.6.2019 hudební produkci na oslavě 110 let SDH
Vrábče. (Schváleno 9 hlasy)
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4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy Kasalova
pila, s.r.o. na dodávku dřevěné konstrukce pro stavbu pergoly u dětského hřiště
v lokalitě Vrábče – Zastávka za cenu díla 32.933,--Kč včetně DPH. Zpevněnou plochu
pod pergolou a zabetonování patek provede firma Jihočeská stavební spol. s r.o. Střešní
krytinu zajistí Obecní úřad a montáž pergoly zajistí členové TJ Vrábče. (Schváleno 9
hlasy)
5) ZO vzalo na vědomí žádost občanů místní části Slavče, ohledně možnosti zajíždění
autobusového spoje č.3201100-4 jedoucího v 7:00 hodin ve směru z Vrábče do
Českých Budějovic, aby zajížděl do místní části Slavče. Starosta informoval členy ZO,
že žádost již byla 20.9.2018 postoupena na dopravní společnost GW BUS panu
Petrouškovi, která dopravu zajišťuje, aby byly zjištěny možnosti tomuto požadavku
vyhovět a zapracovat ho do nového jízdního řádu.
6) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh zapojit se do programu
Klimagrun, který probýhá ve spolupráci KS MAS a Jihočeského kraje. Program se týká
výsadby ovocných a listnatých stromů. Vzhledem k tomu, že mají být na základě
posouzení pana Týmala pokáceny tři javory na návsi ve Vrábči, bude požádáno o
výsadbu nových třech javorů v rámci tohoto programu. (Schváleno 9 hlasy)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí č.
1030045130/001 o zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 10.000,--Kč mezi
obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (budoucí
oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení NN na parcelách č.3302/10,
3302/52, 3302/53 a 4163 v k.ú.Vrábče lokalita Koroseky stavba „Koroseky par 3850/2 –
trafo a kabel NN“ (Schváleno 9 hlasy)
8) Na základě 4. výzvy MAS Blanský les – Netolicko – IROP – Bezpečnost dopravy - I
ZO souhlasí, aby byla podána žádost do této výzvy na rekonstrukci části chodníku
v ulici Zastávka-Budějovická a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo, která
zahrňuje zpracování studie proveditelnosti v rámci projektu a administrace výběrového
řízení na stavební práce související s rekonstrukcí chodníku v rámci projektu
„Rekonstrukce části chodníku – Zastávka-Budějovická“ v rámci 4. výzvy MAS Blanský
les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – I. s paní Alenou Brauerovou za
cenu díla 60.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2018 č. 15/2018
10) Různé
- Starosta předložil návrh na zasazení lípy k stému výročí vzniku Československa. Lípa
bude zasazena na náves ve Vrábči do míst, kde jsou již zasazeny lípy k výročí 630 let od
vzniku obce Vrábče a stému výročí založení SDH Vrábče. Výsadbu provede paní
J.Hálová za cenu cca 8.000,--Kč. ZO s předloženým návrhem souhlasí.
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Starosta předložil žádost místních občanů Miroslava Kelnera a Radima Bíny o finanční
příspěvek na závodní dresy se znakem obce Vrábče. Tato dvojice všestranných
sportovců “Kocouři z Kocourova” reprezentuje naši obec v závodech horských kol
nejen v republikových závodech, ale i na evropské úrovni a to s velkými úspěchy. ZO
schvaluje poskytnout žadatelům finanční příspěvek na zhotovení dresů ve výši 5.000,-Kč a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy na tuto částku.
ZO bylo seznámeno s nabídkou propagace obce v knize Česko z nebe. ZO nabídku
neakceptuje.

Příští zasedání ZO – ustavující se uskuteční dne 31.10.2018 od 18.00 hodin v budově Obecního
domu ve Vrábči.
Ve Vrábči dne 3.10. 2018 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing.L.Fessl

Z.Kubata
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 10/ 2 0 1 8
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing.Lubomír Fessl, pan Zdeněk Kubata
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Obnova kanalizace ve spodním úseku
kanalizační sítě Vrábče-ves”
od
firmy
ZEMNÍ PRÁCE Pavel Rubenvolf,
která akci zrealizuje za cenu 381.755,--Kč včetně DPH. ( 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)
2) Cenovou nabídku na opravu části účelové komunikace v lokalitě U Rybáka od firmy
STRABAG a.s. za cenu díla 326.068,74 Kč . ( 9 hlasů pro)
3) Darovací smlouvu na sponzorský dar hudební kapele K-Club ve výši 10.000,--Kč na
výdaje spojené s natočením CD této kapely. ( 9 hlasů pro)
4) Cenovou nabídku od firmy Kasalova pila, s.r.o. na dodávku dřevěné konstrukce pro
stavbu pergoly u dětského hřiště v lokalitě Vrábče – Zastávka za cenu díla 32.933,--Kč
včetně DPH. ( 9 hlasů pro)
5) Zapojení obce do programu Klimagrun, který probýhá ve spolupráci KS MAS a
Jihočeského kraje. Zažádat o výsadbu 3 kusů javorů. ( 9 hlasů pro)
6) Zasazení lípy k stému výročí vzniku Československa. ( 9 hlasů pro)
7) Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030045130/001 o zřízení věcného břemene za
jednorázovou náhradu 10.000,--Kč mezi obcí Vrábče (budoucí povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný), spočívající v novém kabelovém vedení NN
na parcelách č.3302/10, 3302/52, 3302/53 a 4163 v k.ú.Vrábče lokalita Koroseky stavba
„Koroseky par 3850/2 – trafo a kabel NN“ ( 9 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) K uzavření smlouvy o dílo, která zahrňuje zpracování studie proveditelnosti v rámci
projektu a administrace výběrového řízení na stavební práce související s rekonstrukcí
části chodníku v rámci projektu „Rekonstrukce části chodníku – Zastávka-Budějovická“
v rámci 4. výzvy MAS Blanský les-Netolicko–IROP–BEZPEČNOST DOPRAVY – I.
s paní Alenou Brauerovou za cenu díla 60.000,--Kč. ( 9 hlasů pro)
2) Uzavřít darovací smlouvu na finanční příspěvek 5.000,--Kč na zhotovení dresů pro
Miroslava Kelnera a Radima Bínu. ( 9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Žádost občanů místní části Slavče, ohledně možnosti zajíždění autobusového spoje
č.3201100-4 do Slavče.
2) Rozpočtové opatření č. 14/2018 a č.15/2018.
3) Různé.
Ve Vrábči dne 3.10.2018
Ověřovatelé: Ing.Lubomír Fessl

Ing.Jan Trapl
místostarosta obce

Zdeněk Kubata

František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z otevírání obálek dne 3.10.2018 v 18.40 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Došly 2 zapečetěnéých obálky ze 2 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.
1) 21.9.2018 10.25 hod Jihočeská stavební spol. s r.o.

555.613,--Kč včetně DPH

2) 26.9.2018 15.20 hod ZEMNÍ PRÁCE Pavel Rubenvolf

381.755,--Kč včetně DPH

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 18.45 hod, obálky neporušeny a komise složená z
9 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo obě předložené nabídky a o těchto nabídkách
bylo hlasováno s tímto výsledkem:
ZEMNÍ PRÁCE Pavel Rubenvolf

9 hlasů, 1 hlas se zdržel

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “Obnova kanalizace ve spodním
úseku kanalizační sítě Vrábče-ves“
bude zadána firmě ZEMNÍ PRÁCE Pavel Rubenvolf.
Tento zápis je přílohou č.2 k Usnesení ZO Vrábče č. 10/2018
Ve Vrábči dne 3.10.2018
Ověřovatelé zápisu:
Ing.Lubomír Fessl

Zdeněk Kubata

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

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