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Z Á P I S  č . 7 / 2 0 1 6  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 13.7. 2016 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

Omluveni: Záviš, Zdrha, Vojč 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1.6.2016. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 1.6.2016. 

 

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

 

Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, 

že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program 

1) Cenové nabídky na  “ Opravu účelové komunikace Kroclov a Zpevněnou plochu 

dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a Opravu účelové komunikace 

Vrábče-Nová Hospoda“   

2) Nabídkové řízení na akci “Chodník podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“ 

3) Pronájem části parcel č.562/14 a 481/13 v k.ú.Vrábče   

4) Smlouva o zřízení věcného břemene č.CB-014330033131/001 

5) Ukončení nájemní smlouvy v obchodě Vrábče-zastávka  

6) Neposkytnutí dotace od Jihočeského kraje 

7) Podnět k prošetření stavby el.ohradníku 

8) Odpověď České inspekce živ.prostředí na podnět neoprávněného ničení 

pozemků nelegální těžbou vltavínů  

9) Cenová nabídka na rekonstrukci čela propustku – Nová Hospoda 

10) Rozpočtové opatření č.8/2016    

11) Různé 

 

 

1) ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci  “ Oprava účelové komunikace 

Kroclov a Zpevněná plocha dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a Oprava účelové 

komunikace Vrábče-Nová Hospoda“ a po důkladném posouzení cenových nabídek byla 

vybrána  firma STRABAG a.s.  ,která akci  zrealizuje za cenu 338.375,29 Kč včetně DPH - 

viz.příloha č.1 Zápis – otevírání obálek.. (Schváleno 6 hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci “Chodník 

podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“. ZO pověřuje starostu, aby obeslal 5 firem. 

(Schváleno 6 hlasy) 
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3) ZO projednalo žádost firmy Vodafon Czech Republic a.s. ohledně  pronájmu  částí parcel 

č.562/14 a parcely č.481/13 v k.ú.Vrábče lokalita U Vodojemu od obce Vrábče. Vzhledem   

k tomu, že se žádný jiný zájemce o pronájem částí těchto parcel nepřihlásil ve stanovené 

lhůtě, ZO rozhodlo části těchto parcel pronajmout firmě Vodafon Czech Republic a.s. za 

těchto podmínek:  

         a) cena pronájmu   - 40.000,--Kč/ročně     

    b) zajištění GP 

         c) veškeré náklady - poplatky s pronájmem spojené ponese nájemce.  (Schváleno 6 hlasy) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene  

č.: CB-014330033131/001  mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající  

v novém kabelovém vedení NN, na parcelách č.554/20 a č.554/25 v K.ú.Vrábče, stavba 

„Vrábče – U Zastávky, parcela 554/24, NN “   -  za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. 

(Schváleno 6 hlasy) 

 

5) ZO bylo seznámeno s výpovědí – ukončením nájemní smlouvy k 28.2.2017  ze strany 

nájemce obchodu Vrábče-zastávka paní Marcely Stoličkové a to z důvodu odchodu do 

starobního důchodu.  ZO na příštím zasedání rozhodne o podmínkách, za kterých bude 

vypsáno nabídkové řízení pro pronájem tohoto zařízení od 1.3.2017.   

 

6) ZO vzalo na vědomí informaci ohledně neposkytnutí dotace od Jihočeského kraje v rámci 

programu “Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží a návesních rybníčků v obcích” 

na opravu hráze rybníka v Korosekách. ZO navrhuje, aby oprava hráze byla zařazena do 

rozpočtu na rok 2017. (Schváleno 6 hlasy) 

 

7) ZO vzalo na vědomí žádost - podnět pana Ing.Jiřího Hynka, bytem Kroclov 13, adresovanou 

Magistrátu města České Budějovice - Stavebnímu úřadu, ohledně prošetření stavby 

elekrického ohradníku na parcele č.3280/20 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov, realizovanou    

Ing.Milenou Andrlovou.   

 

8) ZO vzalo na vědomí odpověď České inspekce životního prostředí Oblastního inspektorátu 

Č.Budějovice na podnět prošetření neoprávněného ničení pozemků parcela č.115/74 a 

1024/4 v k.ú.Vrábče nelegální těžbou vltavínů. 

 

9) ZO projednalo  předloženou cenovou nabídku ze strany firmy Jihočeská stavební spol. s r..o. 

na rekonstrukci čela propustku z lomového kamenu DN 600 v lokalitě Nová Hospoda za 

cenu 55.276,--Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu, aby s firmou projednal možnost jiného 

levnějšího technologického provedení této rekonstrukce propustku. (Schváleno 6 hlasy) 

 

10) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové  opatření č.8/2016   

 

      11) Různé  

- ZO bylo seznámeno s podanou žádostí  ze strany obce na Státní pozemkový úřad – pobočku 

ČB v rámci plánu společných zařízení o realizaci polních komunikací C1 (kolem hřbitova), 

C2 (ke Dvořáčkům - chaty) a C3 (k Rybákovi). ZO navrhlo doplnit žádost ještě o realizaci 

polní komunikace C5 (ke Dvořáčkům – statek). 
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- ZO bylo seznámeno s podanou žádostí ze strany obce o poskytnutí 50% slevy od 

Jihočeského kraje na asfaltový recyklát, který bude využit k opravě účelových komunikací 

v lokalitě U Bedlánů a U Konopů. 

- ZO byla předložena Zpráva obchodního vedení firmy Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. 

za rok 2015. 

- ZO bylo seznámeno s „Peticí obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech“. ZO 

souhlasí s připojením se k petici. 

- Starosta předložil návrh na výměnu čelní strany oplocení zahrady včetně branky a vjezdové 

brány u Hospody na Zastávce. ZO pověřuje starostu, aby do příštího zasedání předložil 

cenový náhled na realizaci tohoto oplocení. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.8.2016 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 13.7. 2016 v 20.45 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 .7// 22 00 11 66   

 

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 6 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje  

1) Cenovou nabídku na “ Oprava účelové komunikace Kroclov, Zpevněná plocha dětského 

dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a Oprava účelové komunikace Vrábče-Nová Hospoda“    

od firmy STRABAG a.s. za cenu 338.375,29 Kč včetně DPH. (6 hlasů pro) 

2) Vypsání nabídkového řízení na akci “Chodník podél silnice II/143, Vrábče-zastávka”. 

(6 hlasů pro)  
3) Pronájem  části parcel č.562/14 a  č.481/13 v k.ú.Vrábče lokalita U Vodojemu firmě   

Vodafon Czech Republic a.s. za těchto podmínek:  

         a) cena pronájmu   - 40.000,--Kč/ročně     

    b) zajištění GP 

   c) veškeré náklady - poplatky s pronájmem spojené ponese nájemce.  (6 hlasů pro) 

4) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CB-014330033131/001. (6 hlasů pro) 

5) Opravu hráze rybníka v Korosekách zařadit do rozpočtu obce na rok 2017. (6 hlasů pro) 
Pověřuje starostu 

1) Obeslat 5 firem ohledně nabídky na akci “Chodník podél silnice II/143, Vrábče-zastávka“. 

(6 hlasů pro) 

2) Projednat možnost jiného levnějšího technologického provedení rekonstrukce propustu v 

lokalitě Nová Hospoda. (6 hlasů pro) 

3) Zajistit cenový náhled na realizaci čelní strany oplocení zahrady včetně branky a vjezdové 

brány u Hospody na Zastávce. (6 hlasů pro) 
Bere na vědomí 

1) Ukončení nájemní smlouvy k 28.2.2017  ze strany nájemce obchodu Vrábče-zastávka paní 

Marcely Stoličkové. 

2) Podnět k prošetření stavby elekrického ohradníku na parcele č.3280/20 v k.ú.Vrábče. 

3) Odpověď ČIŽP Oblastního inspektorátu Č.Budějovice na podnět prošetření neoprávněného 

ničení pozemků. 

4) Rozpočtové opatření č.8/2016   

5) Informace v bodu Různé  

  

Ve Vrábči dne 13.7. 2016 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 

 

   

 

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                  místostarosta obce                     starosta obce 
 



OO BB EE CC NN ÍÍ   ÚÚ ŘŘ AA DD   VV RR ÁÁ BB ČČ EE   
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
TEL.: 387 250 512  |  FAX: 387 250 512 

E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ 

▪ 5 ▪ 

 

Zápis z otevírání obálek dne 13.7.2016 v 19.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 
Došla 1 zapečetěná obálka od firmy STRABAG a.s..  a 1 emailová nabídka od firmy 

SWIETELSKY stavební s.r.o. ze 3 obeslaných firem v tomto pořadí a touto nabídnutou cenou. 

 

1) 3.6.2016 v   8.55 hod  SWIETELSKY stavební s.r.o.            343 654,33 Kč včetně DPH 

 

2) 30.6.2016 v 9.50 hod  STRABAG a.s.        338.375,29 Kč včetně DPH 

 

EUROVIA                nedodala nabídku 

 

 

 

Veškerá dokumentace byla otevřena a přečtena v 19.00 hod, obálka neporušena a  komise složená 

ze 6 členů ZO tuto skutečnost potvrdila. ZO posoudilo obě předložené nabídky a o těchto nabídkách 

bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o.            – nabídka vyřazena - nebyly splněny zadávací podmínky 

 

STRABAG a.s..        - 6 hlasů pro  

  

     

     

 

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že akce “ Oprava účelové komunikace 

Kroclov a Zpevněná plocha u dětského dopravního hřiště Vrábče-Ke Školce a Oprava účelové 

komunikace Vrábče-Nová Hospoda“  bude zadána firmě STRABAG a.s..   

 

Tento zápis je přílohou č.1 k Usnesení ZO Vrábče č. 7/2016    

 

 

Ve Vrábči dne 13.7. 2016 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 

 

 

 

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

 

 
 

 

 


