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Z Á P I S  č . 4 / 2 0 2 2  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁBČI  DNE 6.4.2022 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

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

    M. Novotný, Z. Novotný 

 

Hosté: pí. Dvořáková, Blašková 

                                       

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 3. 2022  

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 3. 2022 

 

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 “Vrábče – úprava odlehčení dešťových vod na ČOV“ 

2) Nabídkové řízení na akci “Stavební úpravy hygienického zařízení restaurace  

Na Zastávce v objektu čp. 40 Vrábče”  

3) Nabídkové řízení na akci „Úprava odvodnění silnice II/143 Vrábče-Zastávka 2. 

část“  a „Oprava povrchu chodníku v ulici Zastávka-Budějovická, Vrábče“   

4) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.  

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

6) Žádost o zařazení pozemků do změny ÚP  

7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. : CB-014330064727/002-DVK 

8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. CB-001030072374/002-PRO2   

9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. CB-001040022041/003-JIRI 

10) Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 schválená starostou       

11) Různé 

 

 

 

1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Vrábče – úprava odlehčení 

dešťových vod na ČOV“od 3 firem -  a  po důkladném posouzení všech    cenových nabídek 

byla vybrána  firma Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci  zrealizuje za cenu  732 716,08 

Kč včetně DPH – viz příloha zápisu  č. 1 -  Zápis z hodnocení nabídek. (Schváleno 9 hlasy) 
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2) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci  

“Stavební úpravy hygienického zařízení restaurace Na Zastávce v objektu čp. 40 

Vrábče” a souhlasí, aby nabídka byla zaslána minimálně 3 firmám.  (Schváleno 9 hlasy) 

 

3) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci  

„Úprava odvodnění silnice II/143 Vrábče-Zastávka 2. část“ a „Oprava povrchu chodníku 

v ulici Zastávka-Budějovická, Vrábče“ a souhlasí, aby nabídka byla zaslána minimálně 3 

firmám.  (Schváleno 9 hlasy) 

 

4) ZO bylo seznámeno s požadavkem organizace Linka bezpečí z.s. ohledně poskytnutí 

finančního příspěvku na svou činnost. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 

ve výši 1.000,--Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí finančního daru. 

(Schváleno 9 hlasy) 

 

5) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc” 6.ročník, 

kterou pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek z této 

akce bude věnován pro předčasně narozená čtyřletá dvojčátka Šimonka a Matýska z 

Litvínovic na léčebné pobyty a rehabilitace. ZO souhlasí s poskytnutím finančního 

příspěvku na tuto akci  5.000,--Kč a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy. 

(Schváleno 8 hlasy, zdržel se 1 hlas) 

 

6) ZO projednalo žádost pana Ing. Jiřího Hynka ohledně zařazení pozemků pro bydlení 

parc. č. 3891, 3890,3887, 3886 a 3889 v k.ú. Vrábče do nejbližší změny ÚP obce 

Vrábče. Vzhledem k tomu, že Změna ÚP č.3 již byla ukončena bude předložená žádost 

zařazena do nové Změny ÚP č. 4, která bude zahájena nejdříve 1 rok od vydání Změny 

ÚP č. 3 a veškeré náklady s touto změnou budou hrazeny ze strany žadatelů. ZO 

pověřuje starostu, aby tuto žádost zařadil do pořadníku příští Změny ÚP č.4.  (Schváleno 

9 hlasy)  

 

7) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu č.: CB-014330064727/002-DVK o zřízení 

věcného břemene mezi  obcí  Vrábče  a  společností EG.D, a.s. spočívající v uložení 

nového kabelového vedení NN na parcele č. 3275/4 v k.ú. Vrábče, stavba „Kroclov 

K/3829/1 – 2x OM, připojení NN“ za jednorázovou úhradu 5 000,--Kč. (Schváleno 9 

hlasy) 

 

8) ZO  projednalo  a  následně   schválilo   Smlouvu    č.:      CB-001030072374/002-PRO2 

o  smlouvě   budoucí  o  zřízení   věcného   břemene   mezi   obcí  Vrábče  a  společností  

EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových rozvodů  NN  na parcele č. 1609/1 k.ú. 

Slavče, stavba „Slavče K/401/93 – připojení NN“ za jednorázovou úhradu 10 700,--Kč. 

(Schváleno 9 hlasy) 

 

9) ZO  projednalo  a  následně   schválilo   Smlouvu    č.:        CB-001040022041/003-JIRI 

o  smlouvě   budoucí  o  zřízení   věcného   břemene   mezi   obcí  Vrábče  a  společností  

EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových rozvodů  NN a zemění na parcele č. 556/14 

v  k.ú.  Vrábče,  stavba   „Vrábče  Zastávka  –  kabel  NN  II“  za  jednorázovou   úhradu  

16 100,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 
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10) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022 - viz příloha zápisu. 

 

11) Různé: 

 

- ZO byla předložena žádost spolku Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s.  ohledně   

poskytnutí dotace na zajištění provozu mateřského centra.  ZO souhlasí pro rok 

2022 s poskytnutím finanční částky 15.000,--Kč Mateřskému a rodinnému centru 

Vrábče, z.s. z rozpočtu obce. (Schváleno 9 hlasy) 

 

- Starosta seznámil ZO se stížností paní Kláry Adamcové na pálení suché trávy a listí 

v lokalitě Vrábče-Zastávka ze strany některých vlastníků pozemků. Na stížnost bylo 

ze strany pana starosty paní Adamcové již odpovězeno. Likvidace suché trávy a listí 

je pro občany umožněna zdarma na kompostárně, která je od 1.4.2022 otevřena 

denně v době od 8.00 hod do 19.00 hod.  

 

- Starosta předložil návrh „Dohody o poskytování informací z provozovaného 

dopravního kamerového systému“ ze strany obce Policii ČR pro její odhalování a 

vyšetřování trestných činů a přestupků, souvisejících s provozem motorových 

vozidel a jejich využíváním. ZO s předloženou dohodou souhlasí a pověřuje starostu 

k podpisu této dohody. (Schváleno 9 hlasy) 

 

- Předsedkyně sociální komise paní Mgr. Petra Podzimková předložila ZO „Koncepci 

rodinné a seniorské politiky obce Vrábče na rok 2022 – 2023“. ZO tuto koncepci 

projednalo a následně schválilo. Taktéž bylo ze strany ZO schváleno podání žádosti 

do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2022. (Schváleno 9 hlasy) 

   

- Zástupci Lesní školy projevili zájem o pronájem části prostor bývalé stodoly – 

občanské vybavenosti pro částečnou výuku žáků. ZO vzalo tuto informaci na 

vědomí. 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.5.2022 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.   
 

Ve Vrábči dne 6.4. 2022 v 20.10 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 . 4// 22 00 22 22   

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 “Vrábče – úprava odlehčení dešťových vod 

na ČOV“ od firmy  Jihočeská stavební spol. s r.o., která akci  zrealizuje za cenu  

732 716,08 Kč včetně DPH. (9 hlasů pro) 

2) Vypsání  nabídkového  řízení  na  akci   “Stavební  úpravy hygienického zařízení 

restaurace Na Zastávce v objektu čp. 40 Vrábče” . (9 hlasů pro)   

3) Vypsání nabídkového řízení na akci  „Úprava odvodnění silnice II/143 Vrábče-Zastávka 

2. část“  a „Oprava povrchu chodníku v ulici Zastávka-Budějovická, Vrábče“. (9 hlasů 

pro)   

4) Poskytnutí příspěvku na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 1 000,--Kč. (9 hlasů pro) 

5) Poskytnutí finančního příspěvku 5.000,--Kč na akci “Dubenský běh pro dobrou věc” (8 

hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

6) Zařazení pozemků pro bydlení parc. č. 3891, 3890,3887, 3886 a 3889   v k.ú. Vrábče 

lokalita Kroclov, do nejbližší změny ÚP obce Vrábče. (9 hlasů pro)  

7) Smlouvu č.: CB-014330064727/002-DVK o zřízení věcného břemene mezi  obcí  

Vrábče  a  společností EG.D, a.s. spočívající v uložení nového kabelového vedení NN na 

parcele č. 3275/4 v k.ú. Vrábče, stavba „Kroclov K/3829/1 – 2x OM, připojení NN“ za 

jednorázovou úhradu 5 000,--Kč. (9 hlasů pro)   

8) Smlouvu    č.:  CB-001030072374/002-PRO2 o smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  

břemene  mezi  obcí  Vrábče  a  společností EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových 

rozvodů  NN  na parcele č. 1609/1 k.ú. Slavče, stavba „Slavče K/401/93 – připojení NN“ 

za jednorázovou úhradu 10 700,--Kč. (9 hlasů pro)  

9) Smlouvu    č.:  CB-001040022041/003-JIRI o smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  

břemene  mezi  obcí  Vrábče  a  společností EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových 

rozvodů  NN a zemění na parcele č. 556/14 v k.ú. Vrábče, stavba „Vrábče Zastávka – 

kabel NN II“  za jednorázovou úhradu 16 100,--Kč. (9 hlasů pro)  

10) Dotaci 15.000,--Kč pro  Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z.s. (9 hlasů pro) 

11) Dohodu o poskytování informací z provozovaného dopravního kamerového systému ze 

strany obce Policii ČR. (9 hlasů pro) 

12) Koncepci rodinné a seniorské politiky obce Vrábče na rok 2022 – 2023 a podání žádosti 

do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2022. (9 hlasů pro)  
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Bere na vědomí  .  

1) Rozpočtové opatření č. 3/2022 a č. 4/2022.   

2) Různé   

 

Ve Vrábči dne 6.4.2022 

 

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl               Mgr. Petra Podzimková 

 

 

 

 

Ing. Jan Trapl      František Ohrazda 

místostarosta obce     starosta obce 
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Zápis z hodnocení nabídek dne 6.4.2022 v 18.45 hodin v Obecním domě Vrábče 

 
“Vrábče – úprava odlehčení dešťových vod na ČOV“ 

 

   

  
Došly 3 cenové nabídky z 5 obeslaných firem s touto nabídnutou cenou. 

 

 

1)  29.3.2022 v   9:05 hod ČEVAK a.s.     959 727,79 Kč včetně DPH 

2)  29.3.2022 v 13:40 hod VHS spol. s r.o.   775 610,00 Kč včetně DPH   

3)  30.3.2022 v 10:05 hod Jihočeská stavební spol. s r.o.  732 716,08 Kč včetně DPH 

4)  z kapacitních důvodů nedodal nabídku –  Stavitelství Matourek s.r.o. 

5)  nedodal nabídku     ECO CB s.r.o. 

  

  

 

Veškerá dokumentace byla  přečtena v 18.45 hod, a  komise složená z  členů ZO posoudila  

předložené nabídky a o těchto nabídkách bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 

Jihočeská stavební spol. s r.o.     9 hlasů pro 

  

     

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “Vrábče – úprava odlehčení 

dešťových vod na ČOV“  bude zadána firmě Jihočeská stavební spol. s r.o.   

 

Tento zápis je přílohou č. 1 k Usnesení ZO Vrábče č. 4/2022    

 

 

Ve Vrábči dne 6.4.2022 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing. Lubomír Fessl     Mgr. Petra Podzimková 

 

 

 

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

 

 

 

 


