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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 1 8  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.2. 2018 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda  

 

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

Omluveni: p.Kubata 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.1.2018. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.1.2018. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, M.Novotný 

 

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

že je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program 

1) Zajištění dodavatele na akci „Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Vrábči“. 

2) Nabídkové řízení na výměnu povrchu víceúčelového hřiště   

3) Žádost o koupi části parcely č.4084 v k.ú.Vrábče 

4) Žádost o koupi části parcely č.77/2 a č.77/1 v k.ú.Slavče 

5) Žádost o koupi části parcely č.1607/4 a č.66/1 v k.ú.Slavče 

6) Cenová nabídka na obnovu účelové cesty – pěšiny z Korosek do Vrábče 

7) Cenová nabídka na automatické zvonění ve Slavči 

8) Cenová nabídka na úpravu a výsadbu rostlin před budovou OÚ 

9) Žádost SDH Koroseky o finanční příspěvek  

10) Dotace na státní správu od JK  

11) Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí 

12) Inventarizační zpráva 

13) Rozpočtové opatření č.1/2018 a č.2/2018   

14) Různé 

 

1) ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého 

rozsahu dle čl.II zajistil dodavatele v rámci POV na akci „Oprava hřbitovní zdi včetně 

márnice ve Vrábči“. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci, „ 

Výměna povrchu víceúčelového hřiště“ a pověřilo starostu, aby nabídku zaslal třem 

firmám. (Schváleno 8 hlasy) 

 

3) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje části parcely č.4084 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 8 hlasy) 
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4) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje části parcely č.77/2 zahrada a č.77/1 

manipulační plocha 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 8 hlasy) 

 

5) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje části parcely č.1607/4 ostatní plocha a č.66/1 

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 8 

hlasy) 

 

6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na obnovení účelové 

cesty – pěšiny z Korosek do Vrábče od firmy Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 

111 398,90 Kč včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

7) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na zhotovení 

automatického zvonění na budově Kulturního centra ve Slavči od firmy ELEKTRO 

Vlastimil Borovka za cenu 51.885,-- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že konstrukce 

uchycení zvonu je prohnilá, ZO pověřuje starostu, aby zajistil cenovou nabídku na 

zhotovení nové konstrukce pro uchycení zvonu.  (Schváleno 8 hlasy) 

 

8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na úpravu a výsadbu 

rostlin u budovy OÚ ve Vrábči od firmy Hálová Jarmila, návrhy a realizace zahrad za 

cenu 35.327,-- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že terén ze severní strany tohoto 

prostranství je neustále rozjížděn automobily, zastupitelstvo pověřuje starostu, aby 

zajistil cenovou nabídku na zpevnění tohoto prostoru v provedení zámkové dlažby a 

zhotovení  palisádové zídky k oddělení zeleně se zpevněnou plochou. (Schváleno 8 

hlasy) 

 

9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost SDH Koroseky, ohledně 

poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč. na zajištění oslavy 80 let založení sboru, která se 

uskuteční dne 16.6.2018 v Korosekách. Z rozpočtu obce budou též uhrazeny náklady na 

pořízení pamětních stuh a smaltovaného štítu. (Schváleno 8 hlasy) 

 

10) ZO schválilo poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu na 

rok 2018 ve výši 152 100,--Kč. (Schváleno 8 hlasy) 

 

11) ZO bylo seznámeno s informací ze strany České asociace odpadového hospodářství o 

riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové 

nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích 

poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech.  
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12) ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise k provedení   

      inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2017.   

  

13) ZO vzalo na vědomí  Rozpočtové opatření  č.1/2018 a č.2/2018. 

 

14) Různé  

- Starosta podal informaci o stanoveném termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se uskuteční 19.4.2018.  

- Starosta předložil otevřený dopis - Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky k 

dopolacení odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu. ZO 

souhlasí, aby členům OVK byla vyplacena odměna za 2.kolo prezidentských voleb v 

následující výši: Předseda -  1 900,--Kč 

Zapisovatel -  1 800,--Kč 

Člen -  1 100,--Kč   (Schváleno 8 hlasy) 

  

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.3.2018 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 7.2. 2018 v 20.45 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda 

     

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             M.Novotný 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 2// 22 00 11 88   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 

 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Miroslava Novotného 

 

Schvaluje 

1) Vypsání nabídkového řízení na akci „ Výměna povrchu víceúčelového hřiště“. (8 hlasů 

pro) 

2) Záměr prodeje části pozemku parcela č.4084 v k.ú.Vrábče. (8 hlasů pro) 

3) Záměr prodeje části pozemku parcela č.77/2 a č.77/1 v k.ú.Slavče. (8 hlasů pro) 

4) Záměr prodeje části pozemku parcela č.1607/4 a č.66/1  v k.ú.Slavče. (8 hlasů pro)  

5) Cenovou nabídku na obnovení účelové cesty – pěšiny z Korosek do Vrábče od firmy 

Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 111 398,90 Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 

6) Cenovou nabídku na zhotovení automatického zvonění na budově Kulturního centra ve 

Slavči od firmy  ELEKTRO Vlastimil Borovka za cenu 51 885,-- Kč bez DPH. (8 hlasů 

pro) 

7) Cenovou nabídku na úpravu a výsadbu rostlin u budovy OÚ ve Vrábči od firmy Hálová 

Jarmila, návrhy a realizace zahrad za cenu 35.327,-- Kč bez DPH. (8 hlasů pro) 

8) Žádost SDH Koroseky, ohledně poskytnutí dotace ve výši 10.000,--Kč. na zajištění 

oslavy 80 let založení sboru. (8 hlasů pro) 

9) Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu na rok 2018 ve výši 152 100,--Kč. 

(8 hlasů pro) 

10) Odměnu členům OVK za 2.kolo prezidentských voleb z rozpočtu obce ve výši:  

Předseda -   1 900,--Kč 

Zapisovatel -  1 800,--Kč 

Člen -  1 100,--Kč  (8 hlasů pro) 

 

Neschvaluje 

1) Navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní 

novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZO  

nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady 

obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. ZO zastává názor, že nové 

nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o 

odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké 

spolupráci s obcemi a městy ČR. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1) Zajistit dodavatele na akci „Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Vrábči“. (8 hlasů 

pro) 

2) Zajistit cenovou nabídku na zhotovení nové konstrukce pro uchycení zvonu na 

Kulturním centru ve Slavči. (8 hlasů pro) 
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3) Zajistit cenovou nabídku na zpevnění plochy v provedení zámkové dlažby a zhotovení  

palisádové zídky k oddělení zeleně se zpevněnou plochou před budovou OÚ. (8 hlasů 

pro) 

 

Bere na vědomí 

1) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce Vrábče k 31.12.2017 

2) Rozpočtové opatření č.1/2018 a č.2/2018  

3) Informace v bodu „Různé“  
 

Ve Vrábči dne 7.2. 2018 

 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Miroslav Novotný 

 

 

Ing.Jan Trapl       František Ohrazda 

                   místostarosta obce                     starosta obce 

 


