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.7/2021
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO
V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁB ČI DNE 30. 6. 2021 OD 18:30 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda
Přítomní členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, M. Novotný, Podzimková, Stýblo, Záviš, Homolková
Omluveni členové ZO: p. Trapl, Z. Novotný
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 6. 2021
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 6. 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 –
betonové podlahy včetně izolací“
2) Žádost o koupi části pozemku parc. č. 4147 v k. ú. Vrábče
3) Žádost o koupi pozemku parc. č. 69/2 v k. ú. Slavče
4) Účetní závěrka obce Vrábče za rok 2020
5) Závěrečný účet obce Vrábče za rok 2020
6) Účetní odpisový plán na rok 2021
7) Žádost MRC Vrábče, z.s. o finanční příspěvek
8) Rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021
9) Různé

1) ZO posoudilo cenovou nabídku na dodávku prací na akci “Objekt občanské vybavenosti
parc. č. 131/1 Vrábče – betonové podlahy včetně izolací“ od firmy Roman Plzák, která
akci zrealizuje za cenu 199 703,-- Kč včetně DPH – viz příloha zápisu č. 1 - Zápis z
hodnocení nabídek. (Schváleno 7 hlasy)
2) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje části parcely č. 4147 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 7 hlasy)
3) ZO bylo seznámeno se záměrem prodeje parcely č. 69/2 zahrada v k.ú. Slavče. 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 7 hlasy)
4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2020 viz příloha zápisu č. 7/2020. (Schváleno 7 hlasy)
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5) ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
závěrečný účet obce za rok 2020 (vyvěšeno 8.4.2020, sejmuto 30.6.2020) a souhlasí s
celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. (Schváleno 7 hlasy)
6) ZO projednalo a následně schválilo předložený Účetní odpisový plán na rok 2021.
(Schváleno 7 hlasy)
7) ZO byla předložena žádost Mateřského a rodinného centra Vrábče, z.s. ohledně poskytnutí
finančního příspěvku na provozní činnost. ZO souhlasí pro rok 2021 s poskytnutím finanční
částky 15.000,--Kč MRC Vrábče, z.s. z rozpočtu obce. (Schváleno 7 hlasy)
8) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021 - viz příloha zápisu č. 2.
9) Různé
-

-

-

Starosta předložil cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na akci “Vrábče – úprava
odlehčených dešťových vod na ČOV” od společnosti VAKprojekt s.r.o. za cenu 38 500,--Kč
bez DPH. Stavba řeší úpravu odlehčovací komory na nátoku ČOV Vrábče a související
úpravu přítokové stoky DN500 a odlehčovací stoky do recipient DN500. Důvodem pro
úpravu je nefunkčnost stávajícího řešení, kdy za deště dochází ke zvýšenému nátoku na
ČOV a k jejímu hydraulickému přetěžování. Navržené úpravy mají zajistit maximální nátok
na ČOV 3,0 l/s. ZO s předloženou nabídkou souhlasí. (Schváleno 7 hlasy)
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na zemní a přípravné práce pro zpevnění plochy
místa tříděného odpadu od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 144 129,14 Kč
včetně DPH. ZO s předloženou cenovou nabídkou souhlasí. (Schváleno 7 hlasy)
Starosta seznámil členy ZO s možností pomoci obcím zasaženým tornádem formou akce
„Obec pomáhá obci“. ZO souhlasí s poskytnutím finanční částky 50 000,--Kč z rozpočtu
obce obci Mikulčice a pověřuje starostu k podpisu Darovací smlouvy mezi obcí Vrábče jako
„Dárce“ a Sdružením místních samospráv, z.s. jako „Obdarovaný“, které finanční částku
převede na účet obce Mikulčice. (Schváleno 7 hlasy)

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.8.2021 od 18.30 hodin v Obecním domě Vrábče.
Ve Vrábči dne 30. 6. 2021 v 20.00 hod.
Zapsal:

Ohrazda

Ověřovatelé zápisu:

Ing. L. Fessl

Mgr. P. Podzimková
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USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁ BČE K ZÁPISU č. 7/ 2 0 2 1
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 – betonové podlahy včetně izolací“. od firmy Roman Plzák, která akci
zrealizuje za cenu 199 703,-- Kč včetně DPH. (7 hlasů pro)
2) Záměr prodeje části parcely č. 4147 ostatní plocha v k.ú. Vrábče. (9 hlasů pro)
3) Záměr prodeje parcely č. 69/2 zahrada v k.ú. Slavče. (7 hlasů pro)
4) Účetní závěrku obce Vrábče za rok 2020 - viz příloha zápisu č. 7/2020. (7 hlasů pro)
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a závěrečný účet
obce za rok 2020, a to bez výhrad. (7 hlasů pro )
6) Účetní odpisový plán na rok 2021. (7 hlasů pro)
7) Finanční příspěvek 15 000,--Kč MRC Vrábče, z.s. (7 hlasů pro)
8) Cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na akci “Vrábče – úprava odlehčených
dešťových vod na ČOV” od společnosti VAKprojekt s.r.o. za cenu 38 500,--Kč bez
DPH. (7 hlasů pro)
9) Cenovou nabídkou na zemní a přípravné práce pro zpevnění plochy místa tříděného
odpadu od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 144 129,14 Kč včetně DPH. (7
hlasů pro)
10) Poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,--Kč obci Mikulčice, která byla postižená
tornádem. (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1) Rozpočtové opatření č. 7/2021 a č. 8/2021.
2) Informace v bodu Různé.
Ve Vrábči dne 30.6.2021
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl

Mgr. Petra Podzimková

František Ohrazda
starosta obce
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Zápis z hodnocení nabídek dne 30.6.2021 v 18.45 hodin v Obecním domě Vrábče
“Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče
– betonové podlahy včetně izolací“

Došly 3 emailové nabídky ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou.

1) 27.6.2021 v 20.52 hod
2) 30.6.2021 v 7.34 hod
3) 30.6.2021 v 10.05 hod

207 537,-- Kč včetně DPH
199 703,-- Kč včetně DPH
82 776,-- Kč včetně DPH bez izolací –
nabídka nesplnila požadavané zadání

MS Beton
Roman Plzák
PodlahySNADNO

Veškerá dokumentace byla přečtena v 18.45 hod, a komise složená ze 7 členů ZO posoudila
všechny předložené nabídky a o těchto nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Roman Plzák

7 hlasů pro

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “Objekt občanské vybavenosti
parc. č. 131/1 Vrábče – betonové podlahy včetně izolací“ bude zadána firmě Roman Plzák.
Tento zápis je přílohou č. 1 k Usnesení ZO Vrábče č. 7/2021

Ve Vrábči dne 30.6.2021
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Lubomír Fessl

Mgr. Petra Podzimková

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

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