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Z Á P I S  č . 6 / 2 0 2 1  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁBČI  DNE 2. 6. 2021 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

Přítomní členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M. Novotný, Podzimková, Trapl, Stýblo, Záviš  

Omluveni členové ZO: Z. Novotný, Homolková     

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 5. 2021  

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 5. 2021 

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 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Program 

1) Cenové nabídky na  “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – 

vnitřní omítky včetně štuků + vnější omítky“ 

2) Nabídkové řízení na akci  “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – 

betonové podlahy“ 

3) Prodej části pozemku parc. č. 418/3 v k. ú. Vrábče  

4) Žádost o poskytnutí sponzorského daru na akci “Dubenský běh pro dobrou věc”  

5) Rozpočtové opatření č.6/2021       

6) Různé 

 

 

1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci  “Objekt občanské vybavenosti 

parc. č. 131/1 Vrábče – vnitřní omítky včetně štuků + vnější omítky“ od firmy Jiří Rosa 

s.r.o.,  která akci  zrealizuje za cenu  527 910,-- Kč včetně DPH – viz příloha zápisu  č. 1 -  

Zápis z otevírání obálek. (Schváleno 7 hlasy)  

 

2) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci     “Objekt 

občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – betonové podlahy“ a souhlasí, aby nabídka 

byla zaslána minimálně třem firmám.  (Schváleno 7 hlasy)  

 

3) ZO projednalo žádost pana Lukáše Ardolfa ohledně odkoupení části parcely č. 418/3  v k.ú. 

Vrábče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se žádný jiný 

zájemce o koupi této parcely nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tuto parcelu 

odprodat panu L. Ardolfovi za těchto podmínek: 

- cena pozemku 200,--Kč/m2 

- k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce a to z důvodu, aby byla 

zajištěna dostatečná šíře pro vjezd do dvora u čp.40 Zastávka-Budějovická 

- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující.  (Schváleno 7 hlasy) 

 

4) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc” 5.ročník, 

kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek z této akce 
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bude věnován pro Adélku  z Bavorovic u Hluboké nad Vltavou, která se narodila s 

rozštěpem páteře.  ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na tuto akci  5.000,--Kč 

a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy. (Schváleno 7 hlasy) 

 

5) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření  č. 6/2021- viz příloha zápisu  č. 2.  

 

6) Různé 

- Na základě zveřejnění záměru, že obec odprodá nepoužívanou (provozu 

schopnou) sekačku (traktůrek), byly předloženy dvě žádosti s cenovou nabídkou. 

První nabídka činila 9 100,--Kč a druhá nabídka činila 7 200,--Kč. ZO souhlasí s 

podejem sekačky za částku 9 100,--Kč.. (Schváleno 7 hlasy) 

- Starosta seznámil členy ZO s návrhy majitele kompostárny, ohledně skládkování 

a likvidace větví. ZO navrhuje, aby skládkování nadále zajišťoval majitel 

kompostárny a v případě potřeby by zaměstnanci OÚ byli nápomocni 

provozovateli kompostárny. 

- Starosta na základě doporučení předložil dvě varianty na úpravu plochy a 

zázemí pro tříděný odpad v lokalitě Vrábče-ves. 1. varianta spočívá ve stavbě 

kryté haly pro kontejnery a druhá ve zvětšení zpevněné plochy a úpravy okolí. 

ZO navrhuje zvětšení zpevněné plochy a úpravu okolí. (Schváleno 7 hlasy) 

- Starosta předložil žádost manželů Dvořákových bytem Slavče 13, ohledně 

pronájmu společenské místnosti v Kulturním centru ve Slavči od 3.6.2021 do 

13.6.2021 za 200,--Kč denně z důvodu přespání dvou řemeslníků. ZO 

s předloženou žádostí souhlasí. (Schváleno 7 hlasy) 

- Starosta podal informaci ohledně připravované akce ze strany společnosti E.ON 

a to výměny venkovního vedení NN za kabelové vedení NN v lokalitě Slavče-

rozcestí. Tuto akci bude provádět firma SETERM. Vzhledem k tomu, že budou 

zrušeny sloupy NN , na kterých je umístěno VO, starosta podal návrh, aby byla 

v rámci této akce udělána přílož kabelu VO do výkopu pro kabel NN, postaveno 

6 kusů sloupů se svítidly  VO a měřící pilíř. Náklady budou činit cca 200 000,- 

Kč. ZO s předloženým návrhem souhlasí. (Schváleno 7 hlasy) 

   

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  30.6.2021 od 18.30 hodin v Obecním domě Vrábče.   

 

Ve Vrábči dne 2. 6. 2021 v 20.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda   
 

Ověřovatelé zápisu: Ing. L. Fessl                                         Mgr. P. Podzimková 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 6// 22 00 22 11   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 7 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou 

Schvaluje  
1) Cenovou nabídku na dodávku prací na akci  “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 

131/1 Vrábče – vnitřní omítky včetně štuků + vnější omítky“   od firmy Jiří Rosa s.r.o.,  

která akci  zrealizuje za cenu  527 910,-- Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 

2) Vypsání nabídkového řízení na akci   “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 

Vrábče – betonové podlahy“.  (7 hlasů pro) 

3) Prodej části parcely č. 418/3  v k.ú. Vrábče  z majetku obce Vrábče do vlastnictví   pana 

L. Ardolfa za těchto podmínek: 

- cena pozemku 200,--Kč/m2 

- k zaměření pozemku bude přizván zástupce obce a to z důvodu, aby byla 

zajištěna dostatečná šíře pro vjezd do dvora u čp.40 Zastávka-Budějovická 

- veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující.  (Schváleno 7 hlasy) 

4) Poskytnutí finančního příspěvku 5.000,--Kč na akci “Dubenský běh pro dobrou věc”  

(7 hlasů pro) 

5) Prodej sekačky (traktůrku) za cenu 9 100,-- Kč. (7 hlasů pro) 

6) Zvětšení zpevněné plochy a úpravy okolí místa tříděného odpadu ve Vrábči-ves. (7 hlasů 

pro) 

7) Pronájem společenské místnosti v Kulturním centru ve Slavči od 3.6.2021 do 13.6.2021 

za 200,--Kč denně manželům Dvořákovým, bytem Slavče 13.  (7 hlasů pro)  

8) Výměnu svítidel VO v lokalitě Slavče-rozcestí. (7 hlasů pro) 

Bere na vědomí   
1) Rozpočtové opatření č. 6/2021. 

2) Informace v bodu Různé.   

 

Ve Vrábči dne 2.6.2021 

 

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl               Mgr. Petra Podzimková 

 

 

Ing. Jan Trapl       František Ohrazda 

  místostarosta obce                starosta obce 
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Zápis z otevírání obálek dne 6.2.2021 v 18.45 hodin v Obecním domě Vrábče 

 
  “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče 

 – vnitřní omítky včetně štuků + vnější omítky“ 

   

 

  
Došly 3 zapečetěné obálky ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou. 

 

 

1)   24.5.2021 v  7.00 hod  Stavitelství Petrášek  555 432,-- Kč včetně DPH 

2)   24.5.2021 v 11.15 hod  Jiří Rosa s.r.o.   527 910,-- Kč včetně DPH 

3)   26.5.2021 v 12.30 hod   Václav Mikeš   578 650,-- 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: 

 

Jiří Rosa s.r.o.      7 hlasů pro 

  

     

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce     “Objekt občanské vybavenosti 

parc. č. 131/1 Vrábče– vnitřní omítky včetně štuků + vnější omítky“ bude zadána firmě  Jiří 

Rosa s.r.o. 

 

Tento zápis je přílohou č. 1 k Usnesení ZO Vrábče č. 6/2021    

 

 

Ve Vrábči dne 6.2.2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Lubomír Fessl     Mgr. Petra Podzimková 

 

 

 

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

 

 

 


