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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.2.2014 OD 18.30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Hálová,Novotný, Záviš, Vojč, Kubata, Zdrha 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 8.1.2014. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 8.1.2014. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata. 

 

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)  Nabídkové řízení na vybudování Dětského dopravního hřiště 

2)  Cenové nabídky na rekonstrukci odvodnění Vrábče-ves u kostela 

3)  Cenová nabídka na stavební práce na budově Obecního domu 

4)  Cenová nabídka na opravu fasády na budově Obecního úřadu 

5)  Žádost o dotaci z GP MAS Blanský les-podhůří na “Podporu kulturních akcí” 

6)  Dotace na státní správu od JK 

7)  Rozpočtový výhled na rok 2015-2018 

8)  Rozpočtové opatření 1/2014 

9)  Nabídkové řízení na vybudování dětského hřiště v lokalitě Vrábče-zastávka 

10)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dětské dopravní  

hřiště v lokalitě Vrábče-ves” –  viz Nabídkové řízení na akci “Dětské dopravní hřiště”. ZO pověřuje 

starostu, aby obeslal pět firem.(Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO posoudilo předložené nabídky na rekonstrukci odvodnění v lokalitě Vrábče-ves u kostela,  

kde se jedná o výměnu 42 m trubního vedení. Byla předložena cenová nabídka od firmy ČEVAK  

středisko Český Krumlov za cenu 101 957,--Kč a od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu  

52 445,--Kč. ZO rozhodlo akceptovat nabídku od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o.  

(Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO posoudilo a následně schválilo předloženou nabídku na jednotlivé práce na budově    

Obecního domu Vrábče, které byly dle rozpočtu posouzeny a doporučeny ze strany projektanta  

pana Vochozky a budou zahájeny v únoru a březnu 2014. 

- položení polystyrenu na podlahy v celé budově Obecního domu ve dvou vrstvách 416 m2,  

zakrytí odvětrání na WC, provedení odvětrání ze sprch, zazdění děr po rozvodech topení  

a vysypání okapových chodníčků štěrkem  – K.Nebáznivý   12.800,--K. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO posoudilo a následně schválilo předloženou nabídku na opravu fasády na budově Obecního  

úřadu – oprava všech špalet u oken, oprava celého soklu a nátěr severní strany budovy fasádní  

barvou ve stávajícím odstínu od pana P.Dudy za cenu 60 000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 
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5) ZO dodatečně schválilo podanou žádost o dotaci do Grantového programu MAS Blanský les- 

podhůří  pro rok 2014 v rámci programu „Podpora konání kulturních a společenských akcí 

v mikroregionu MAS Blanský les-podhůří“ v částce 5.000,--Kč na akci „ 105.výročí založení SDH 

Vrábče“.  Finanční podíl obce 5.000,--Kč bude kryt z rozpočtu obce. (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO schválilo poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu ve výši 

118.100,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

7)  ZO schválilo předložený Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018. (Schváleno 9 hlasy)  

 

8)  ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2014. 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dětské   

hřiště v lokalitě Vrábče-zastávka” –  viz Nabídkové řízení na akci “Dětské  hřiště”. ZO pověřuje 

starostu, aby obeslal pět firem.(Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  Různé 

    - ZO bylo seznámeno s žádostí od Spolku Lungta ohledně připojení se k mezinárodní kampani  

    „Vlajka pro Tibet“  

    - ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření MŠ Vrábče za rok 2013, který činil na straně  

    výnosů 180 882,--Kč a na straně nákladů 166 198,--Kč. ZO souhlasí, aby výsledek hospodaření  

    (přebytek) 14 684,--Kč byl vrácen na účet obce Vrábče. 

    - ZO bylo seznámeno ze zapojením obce do grantového programu MAS „Zvyky a tradice na  

    obou stranách hranice“ a souhlasí s tím, aby z tohoto projektu byly pořízeny židle, které budou  

    sloužit v obecním domě pro účely ochotnického spolku eNDe.  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční ve středu dne  5.3.2014 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ ve Vrábči. 

 

Ve Vrábči dne 5.2.2014 v 20.00 hod.   zapsal Ohrazda 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             Z.Kubata 
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USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č . 2// 22 00 11 44  

ZASTUPITELSTVO  OBCE 

 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí  ověřovatele zápisu 
Ing.Lubomíra Fessla,  pana Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje 
1)  Záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Dětské dopravní hřiště v lokalitě Vrábče-ves” 

     (9 hlasů pro) 

2)  Nabídku na rekonstrukci odvodnění v lokalitě Vrábče-ves u kostela za cenu 52 445,--Kč včetně  

     DPH. (9 hlasů pro)  

3)  Nabídku na jednotlivé práce na budově Obecního domu Vrábče v částce 12 800,--Kč včetně  

     DPH. (9 hlasů pro) 

4)  Nabídku na opravu fasády na budově Obecního úřadu v částce 60 000,--Kč včetně DPH.  

     (9 hlasů pro) 

5)  Žádost o dotaci do Grantového programu MAS Blanský les- podhůří  pro rok 2014 v rámci  

     programu „Podpora konání kulturních a společenských akcí v mikroregionu MAS Blanský les- 

     podhůří“ (9 hlasů pro) 

6)  Finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu ve výši 118.100,--Kč.  

     (9 hlasů pro) 

7)  Rozpočtový výhled na rok 2015 – 2018. (9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 
 1)  Zajistit nabídkové řízení na vybudování dětského dopravního hřiště od pěti firem. (9 hlasů pro) 

 2)  Zajistit nabídkové řízení na vybudování dětského hřiště od pěti firem. (9 hlasů pro) 

  

 

Bere na vědomí 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2014 

2)  Různé 

 

Ve Vrábči dne 5.2. 2014 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

                         

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

  


