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.5/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.6.2020 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Homolková, M. Novotný, Záviš, Stýblo, Trapl,
Podzimková, Z. Novotný
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.5.2020
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.5.2020
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, Mgr. P. Podzimková
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 akci „Úprava odvodnění silnice II/143 – Vrábče-zastávka“
2) Nabídkové řízení na akci „Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče –
základy – přípojky – hrubá stavba“
3) Prodej části pozemku parcela č. 123 v k.ú.Vrábče
4) Žádost o koupi pozemku parcela č. 4115 v k.ú. Vrábče
5) Cenová nabídka na dodání a montáž dveří do bytového domu
6) Cenová nabídka na opravu povrchu komunikací ve Slavči
7) Cenová nabídka na opravu fasády bývalého obchodu ve Slavči
8) Žádost o projednání územní působnosti
9) Nabídkové řízení na akci „VO Vrábče – NPŽP 2020“
10) Rozpočtové opatření č. 8/2020 a č. 9/2020
11) Různé
1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci „Úprava odvodnění silnice
II/143 – Vrábče-zastávka“ od 3 firem - a po důkladném posouzení všech cenových
nabídek byla vybrána firma STRABAG a.s., která akci zrealizuje za cenu
1.319.182,43 Kč včetně DPH - viz. příloha Zápis – otevírání obálek. (Schváleno 7
hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
2) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci
„Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – základy – přípojky – hrubá
stavba“ a pověřilo starostu, aby nabídku zaslal minimálně třem firmám. (Schváleno 9
hlasy)
3) ZO projednalo žádost manželů Černíkových ohledně odkoupení části parcely č. 123
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o koupi této části parcely nepřihlásil ve
stanovené lhůtě, ZO rozhodlo část této parcely odprodat manželům Černíkovým za
těchto podmínek:
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a) cena pozemku 200,--Kč/m2.
b) veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující. (Schváleno 9 hlasy)
4) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje parcely č. 4115 ostatní plocha v k.ú Vrábče.
Oznámení o prodeji této parcely bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů
a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. (Schváleno 6 hlasy, 3 hlasy proti)
5) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy KILI na
dodání a montáž interiérových – protipožárních dveří do bytového domu, která činí
80.241,--Kč bez DPH. (Schváleno 9 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy STRABAG,
a.s. na opravu komunikací ve Slavči, která činí 503.937,78 Kč včetně DPH. (Schváleno
7 hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy Stavební
práce – Karel Nebáznivý na provedení fásády včetně materiálu na bývalém obchodu ve
Slavči, která činí 114.800,--Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy)
8) ZO projednalo a násleně schválilo zařazení území obce Vrábče do území působnosti
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. na období 2021 – 2027. (Schváleno 9 hlasy)
9) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci „VO
Vrábče – NPŽP 2020“, kterou pro obec administruje firma Efektivní osvětlování s.r.o. a
a komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek, která se sejde
k otevírání obálek dne 18.6.2020 v 9.00 hodin v kanceláři OÚ v tomto složení:
František Ohrazda, Mgr. Petra Podzimková a Zdeněk Novotný, Za společnost Efektivní
osvětlování s.r.o. (poradce) se zúčastní Ing. Milan Plíhal. (Schváleno 9 hlasy)
10) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2020 a č. 9/2020 - viz příloha zápisu č.
5/2020.
11) Různé
- ZO vzalo na vědomí informaci ohledně nákladů na opravu omítek v prostorách
bývalého obchodu ve Slavči, které činí 75.750,--Kč.
- ZO vzalo na vědomí informaci ohledně doporučení osadit 4 kusy dopravních značek
(snížení rychlosti 30 km/hod) na účelové komunikaci C1 - okolo hřbitova.
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.7.2020 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 3.6.2020 v 20.10 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 5/ 2 0 2 0
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 9 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci „Úprava odvodnění silnice II/143 – Vrábčezastávka“ od firmy STRABAG a.s., která akci zrealizuje za cenu 1.319.182,43 Kč
včetně DPH. (7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
2) Vypsání nabídkového řízení na akci „Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1
Vrábče – základy – přípojky – hrubá stavba“. (9 hlasů pro)
3) Prodej části parcely č. 123 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavče z majetku obce
Vrábče do vlastnictví manželů Černíkových za cenu pozemku 200,--Kč/m2. (9 hlasů
pro)
4) Záměr prodeje parcely č. 4115 ostatní plocha v k.ú Vrábče. (6 hlasů pro, 3 hlasy proti)
5) Cenovou nabídku od firmy KILI na dodání a montáž interiérových – protipožárních
dveří do bytového domu, která činí 80.241,--Kč bez DPH. (9 hlasů pro)
6) Cenovou nabídku od firmy STRABAG, a.s. na opravu komunikací ve Slavči, která činí
503.937,78 Kč včetně DPH. (7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
7) Cenovou nabídku od firmy Stavební práce – Karel Nebáznivý na provedení fásády
včetně materiálu na bývalém obchodu ve Slavči, která činí 114.800,--Kč včetně DPH.
(9 hlasů pro)
8) Zařazení území obce Vrábče do území působnosti MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
na období 2021 – 2027. (9 hlasů pro)
9) Zadávací dokumentaci na výběr dodavatele stavby - „VO Vrábče – NPŽP 2020“ a
komisi pro otevírání obálek v tomto složení: František Ohrazda, Mgr. Petra Podzimková
a Zdeněk Novotný. (9 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 8/2020 a č. 9/2020.
2) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 6.5.2020
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z otevírání obálek dne 3.6.2020 v 18.45 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Došly 3 zapečetěné obálky ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.
1) 27.5.2020 v 11.10 hod

SWIETELSKY s.r.o.

1.343.075,50 Kč včetně DPH

2) 28.5.2020 v 12.15 hod

STRABAG a.s.

1.319.182,43 Kč včetně DPH

3) 29.5.2020 v 9.10 hod

COLAS, a.s.

1.357.957,08 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 všechny předložené nabídky a o těchto
nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem:
STRABAG a.s.

7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel.

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce „Úprava odvodnění silnice II/143 –
Vrábče-zastávka“ bude zadána firmě STRABAG a.s..
Tento zápis je přílohou č. 2 k Usnesení ZO Vrábče č. 5/2020
Ve Vrábči dne 3.6.2020
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lubomír Fessl

Mgr. Petra Podzimková

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

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