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Z Á P I S  č . 3 / 2 0 1 6  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2.3. 2016 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Vojč, Z.Novotný, Zdrha, M.Novotný, Kubata, Záviš 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.2.2016. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.2.2016. 

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) Veřejnoprávní smlouva 

2) Žádost MS Vrábče o finanční příspěvek  

3) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro  MS Vrábče  

4) Účetní odpisový plán pro rok 2016 

5) Rozpočtové opatření č.2/2016 

6) Opatření proti zámrzu vody na ČOV 

7) Výsadba doprovodné zeleně na dopravním hřišti 

8) Plán rozvoje rodinné politiky obce Vrábče 

9) Různé 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo „Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu stavebního 

úřadu ve věcech místních komunikací“ uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Statutárním městem 

České Budějovice za paušální částku 1.000,--Kč měsíčně. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas proti) 

 

2) ZO byla předložena žádost Mysliveckého spolku Vrábče ohledně poskytnutí finančního 

příspěvku  na zazvěření revíru drobnou zvěří, nákup léčiv a krmiva pro zvěř  pro rok 2016 

ve výši 10.000,--Kč. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 10.000,--Kč   z rozpočtu obce na 

tuto činnost. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel) 

 

3) ZO schválilo předloženou Smlovu o poskytnutí finančního příspěvku pro Myslivecký spolek 

Vrábče pro rok 2016 ve výši 10.000,--Kč. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2016. 

(Schváleno 9 hlasy) 

 

5) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2016 - viz příloha zápisu   

 

6) ZO bylo seznámeno s problematikou zámrzu vodovodního potrubí na ČOV. Byla 

předložena cenová nabídka od firmy ISATS Ing.Brašnička s.r.o. (tato firma prováděla 

celkovou elektroinstalaci ČOV) na odstranění této problematiky – formou instalace topného 

kabelu a ohřevu česlí v celkové hodnotě 36.937,--Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu, aby 

do příštího zasedání ZO zajistil od firmy ISATS položkový rozpočet na tuto akci.  

(Schváleno 9 hlasy) 
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7) V roce 2015 bylo požádáno do grantového programu Nadace ČEZ o výsadbu doprovodné 

zeleně na dětském dopravním hřišti. Této žádosti nebylo vyhověno, a proto byly do rozpočtu 

obce na rok 2016 dány finanční prostředky na realizaci výsadby této zeleně. ZO souhlasí, 

aby tuto akci zrealizovala paní J.Hálová za cenu, která byla rozpočtována v roce 2015 a to 

116.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8) ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh Plánu rozvoje rodinné politiky obce 

Vrábče na rok 2016. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9) Různé 

 

- ZO projednalo návrh na zřízení nových parkovacích míst u budovy Obecního domu a 

Mateřské školy a pověřuje starostu, aby nechal na tuto akci vypracovat projekt. Parkovací 

místa budou navržena podél příjezdové komunikace. 

- ZO  bylo seznámeno se záměrem pokácení suchého stromu – topolu na parcele č.39/15 

v k.ú.Vrábče. Pokácení provede na základě vydaného rozhodnutí odborná firma. Dřevo bude 

odprodáno za částku 1.000,--Kč panu V.Štěpánovi, který dřevo zpracuje samovýrobou. Na 

parcele č.39/15 bude následně provedena náhradní výsadba 1 kusu dubu, kterou provede 

paní J.Hálová. 

- ZO bylo seznámeno s nabídkou na rozšířenou servisní prohlídky rozhlasového zařízení od 

firmy BÁRTEK rozhlasy, s.r.o.. ZO prozatím nesouhlasí, aby tato prohlídka byla provedena. 

- ZO byl předložen požadavek ředitelky MŠ ohledně toho, zda by bylo možnost přispět ze 

strany obce na zakoupení proutěných prvků – „teepe“ a „zámek“ pro MŠ Vrábče, které by 

byly umístěny na zahradě MŠ a sloužili dětem jak na hraní, tak jako možnost se ukrýt před 

sluncem. ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 7.959,--Kč na zakoupení 

proutěného zámku.      

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.4.2016 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 2.3. 2016 v 20.30 hod. 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             Z.Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .3// 22 00 11 66   

 

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje  

1) Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 

uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Statutárním městem České Budějovice za paušální částku 

1.000,--Kč měsíčně  (8 hlasů pro, 1 hlas proti) 

2) Žádost Mysliveckého spolku Vrábče ohledně poskytnutí finančního příspěvku  na zazvěření 

revíru pro rok 2016. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

3) Smlovu o poskytnutí finančního příspěvku pro Myslivecký spolek Vrábče pro rok 2016 ve 

výši 10.000,--Kč. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel) 

4) Účetní odpisový plán obce Vrábče pro rok 2016. (9 hlasů pro) 

5) Výsadbu doprovodné zeleně na dětském dopravním hřišti od J.Hálové za cenu 116.000,--

Kč. (9 hlasů pro) 

6) Plán rozvoje rodinné politiky obce Vrábče na rok 2016. (9 hlasů pro) 

7) Poskytnutím finančního příspěvku 7.959,--Kč na zakoupení proutěného zámku pro MŠ 

Vrábče. (9 hlasů pro)     

Pověřuje starostu 
1) Zajistil od firmy ISATS položkový rozpočet na akci „Opatření proti zámrzu vody na ČOV” 

(9 hlasů pro)  

2) Zajistit vypracování projektu na akci „Rozšíření parkovacích míst u budovy Obecního domu 

a Mateřské školy“. (9 hlasů pro)       

Bere na vědomí 
1) Rozpočtové opatření č.2/2016    

2) Informace v bodu Různé  

  

Ve Vrábči dne 2.3. 2016 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
  

 

 

 
 

 
 

 


