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.8/2020
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPI TELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.9.2020 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Homolková, Trapl, M. Novotný, Z. Novotný,
Stýblo
Omluveni členové ZO: p. Záviš, Podzimková
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5.8.2020
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5.8.2020
Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl, I. Homolková
Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cenové nabídky na akci „ Zpevněná plocha před budovou OÚ Vrábče“
Záměr pronájmu nemovitosti parc. č 123 v k.ú. Slavče
Prevence bezpečnosti silničního provozu v lokalitě Vrábče-Zastávka
Žádost o instalaci kamerového systému na hřbitov
Rozpočtové opatření č. 14/2020 a č. 15/2020
Různé

1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci „ Zpevněná plocha před
budovou OÚ Vrábče“ od 3 firem a po důkladném posouzení všech cenových nabídek
byla vybrána firma Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci zrealizuje za cenu
362.547,-- Kč včetně DPH - viz. příloha Zápis – otevírání obálek. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO projednalo a následně schválilo záměr pronájmu nemovitosti parcela č. 123 v k.ú.
Slavče pro využití objektu k rekreačním účelům. ZO pověřuje starostu, aby záměr
zveřejnil na úřední desce a na příštím zasedání ZO bude vybrána nejvyšší nabídka.
(Schváleno 7 hlasy)
3) V rámci prevence bezpečnosti silničního provozu v lokalitě Vrábče-Zastávka bylo ZO
seznámeno s nabídkou firmy SOVT-RADIO s.r.o. na provedení statistického měření,
které spočívá v tom, kolik vozidel a jakou rychlostí projedou v inkriminované době v
měřeném úseku. Takto získaná statistická data by následně byla použita při rozhodování
jaké technické zařízení realizovat. Cenová nabídka na toto měření činí částku 9.148,-Kč bez DPH. ZO souhlasí s tím, aby bylo toto měření provedeno. (Schváleno 7 hlasy)
4) ZO bylo seznámeno se stížností od paní Kovaříkové ohledně krádeží květin na hřbitově
a zároveň byl i z její strany vznesen požadavek na umístění kamerového systému na
hřbitově. ZO pověřuje starostu, aby do příštího zasedání zajistil cenovou nabídku na
dodání kamerového systému na hřbitov. (Schváleno 7 hlasy)
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5) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 14/2020 a č. 15/2020 - viz příloha zápisu
č. 8/2020.
6) Různé
- Starosta předložil návrh na vybudování skladu pro potřeby OÚ. Sklad o rozměrech
6 x 3 m by byl postaven za budovou fotbalových kabin. ZO s návrhem souhlasí.
(Schváleno 7 hlasy)
- Předsedkyně kulturní komise paní Neubauerová předložila požadavek na udělení
vyjímky týkající se rušení nočního klidu pro pořádání tradiční akce “Malá vrábecká
slavnost”, která se koná každoročně vždy poslední červnovou sobotu. ZO souhlasí, aby
starosta do příštího zasedání ZO připravil návrh obecní vyhlášky pouze pro tuto akci.
- ZO bylo seznámeno s nabídkou společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. ohledně
prezentace obce v projektu “Českobudějovicko z nebe”. Jedná se o unikátní knihu
leteckých fotografií z okresu České Budějovice. ZO souhlasí, aby se obec do tohoto
projektu zapojila s prezentací plochy ¼ strany.
- Pan Pokoba vznesl požadavek na řešení situace ohledně nepřiměřené rychlost v ulici
Zastávka-Pod Tratí. ZO navrhuje vypsat anketu pro občany ulice Zastávka-Pod Tratí
ohledně řešení této situace.

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.10.2020 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Ve Vrábči dne 2.9.2020 v 19.50 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

I. Homolková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 8/ 2 0 2 0
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 9 členů ZO
Volí ověřovatele zápisu
Ing. Lubomíra Fessla, Ivetu Homolkovou
Schvaluje
1) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci „ Zpevněná plocha před budovou OÚ
Vrábče“
od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci zrealizuje za cenu
362.547,00 Kč včetně DPH. (7 hlasů pro)
2) Záměr pronájmu nemovitosti parc. č 123 v k.ú. Slavče. (7 hlasů pro)
3) Provedení statistického měření, které spočívá v tom, kolik vozidel a jakou rychlostí
projedou v inkriminované době v měřeném úseku od firmy SOVT-RADIO s.r.o. za
cenu 9.148,--Kč bez DPH (7 hlasů pro)
4) Vybudování skladu pro potřeby OÚ za budovou fotbalových kabin. (7 hlasů pro)
5) Zapojení obce do projektu “Českobudějovicko z nebe”. (7 hlasů pro)
Pověřuje starostu
1) Zajistil cenovou nabídku na dodání kamerového systému na hřbitov. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č.14/2020 a č. 15/2020.
2) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 2.9.2020
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Ing. Jan Trapl
místostarosta obce

Iveta Homolková

František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z otevírání obálek dne 2.9.2020 v 18.45 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.
Došly 3 zapečetěné obálky ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.
1) 25.8.2020 v 7.00 hod

JEZZ s.r.o.

403.573,07 Kč včetně DPH

2) 25.8.2020 v 8.57 hod

AB Complet s.r.o.

375.147,00 Kč včetně DPH

3) 28.8.2020 v 7.00 hod

Jihočeská stavební spol. s r.o. 362.547,00 Kč včetně DPH

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 18.45 hod, obálky neporušeny a komise složená
ze 7 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo všechny předložené nabídky a o těchto
nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Jihočeská stavební spol. s r.o.

7 hlasů pro.

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce „ Zpevněná plocha před budovou OÚ
Vrábče“ bude zadána firmě Jihočeská stavební spol. s r.o..
Tento zápis je přílohou č. 2 k Usnesení ZO Vrábče č. 8/2020
Ve Vrábči dne 2.9.2020
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lubomír Fessl

Iveta Homolková

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

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