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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 2 0  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.2.2020 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Fessl, Homolková, M. Novotný, Záviš, Trapl,  Podzimková,  

                                        Stýblo, Z. Novotný        

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 8.1.2020 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 8.1.2020 

 

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) Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB-014330044121/001  

2) Žádost o dotaci spolku Mateřské a rodinné centrum Vrábče, z. s. 

3) Nabídkové řízení na „Oprava účelové komunikace U Rybáka II. etapa“ 

4) Nabídkové řízení na “Odstranění stavby stávající stodoly – Zastávka-

Budějovická” 

5) Dotace na státní správu od JK  

6) Cenová nabídka na úpravu přítoku vody do rybníka ve Slavči  

7) Žádost Základní organizace Českého svazu Včelařů z.s. Boršov nad Vltavou o 

finanční příspěvek 

8) Inventarizační zpráva 

9) Smlouva o právu provést stavbu 

10) Různé 

  

1) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  CB-

014330044121/001 mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající 

v uložení kabelového vedení NN a kabelové skříně na parcele č. 418/3, 554/20 a 

3290/60 v k.ú. Vrábče, stavba „Vrábče zastávka č. p. 40 - kabel NN “ za jednorázovou 

úhradu 11.144,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

poskytnutí dotace na zajištění provozu mateřského centra.  ZO souhlasí pro rok 2020 s 

poskytnutím finanční částky 15.000,--Kč Mateřskému a rodinnému centru Vrábče, z.s.     

z rozpočtu obce. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

„Oprava účelové komunikace U Rybáka II. etapa“ a pověřilo starostu, aby nabídku 

zaslal třem firmám. (Schváleno 9 hlasy) 
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4) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci   

“Odstranění stavby stávající stodoly – Zastávka-Budějovická” a pověřilo starostu, aby 

nabídku zaslal třem firmám. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

na rok 2020 ve výši 175 200,--Kč. (Schváleno 9 hlasy) 

 

6) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku na úpravu přítoku 

vody do rybníka ve Slavči od firmy RUGO-STAV s.r.o.  za cenu  47.795,--Kč včetně 

DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7) ZO bylo seznámeno s předloženou žádostí od Základní organizace Českého svazu 

Včelařů z.s. Boršov nad Vltavou o finanční příspěvek ve výší 10 000,--Kč  k provozu 

spolkové činnosti a především k léčení včelstev. ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku v 

požadované výši, a to z toho důvodu, že ve spolku včelaří 12 včelařů s cca 90-ti 

včelstvy z obce Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8) ZO vzalo na vědomí Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise k provedení   

      inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2019.  

 

9) ZO projednalo a následně schválilo předloženou Smlouvu o právu provést stavbu 

uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby 

silnic Jihočeského kraje na stavbu “Úprava odvodnění silnice II/143 – Vrábče 

Zastávka”. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10) Různé   

- Starosta předložil návrh na vybourání luxferů v budově OÚ a to z toho důvodu, že 

luxfery promrzají a tím se tvoří plíseň na stěnách na schodišti. ZO souhlasí, aby v rámci 

opravy fasády na budově OÚ byly luxfery vybourány, otvory zazděny, zatepleny a 

provedena oprava fasády. 

- Starosta předložil požadavek občanů Slavče na oplocení vodojemu ve Slavči. ZO 

souhlasí s oplocením a pověřuje starostu, aby zajistil prostřednictvím provozovatele 

ČEVAK, a.s. oplocení vodojemu. 

- Starosta seznámil členy ZO se zprávou o stavu veřejného pořádku v územním obvodě v 

teritoriu služebního obvodu Obvodního oddělení policie Boršov nad Vltavou za rok 

2019. 

- Starosta informoval  členy ZO o záměru přijmout do pracovního poměru (pomocné 

práce , údržba zeleně atd.) na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin pana Jakuba Vačkáře. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  4.3.2020 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.   

 

Ve Vrábči dne 5.2.2020 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 . 2// 22 00 22 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou 

 

Schvaluje 

1) Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  CB-014330044121/001 mezi obcí Vrábče a 

společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení NN a 

kabelové skříně na parcele č. 418/3, 554/20 a 3290/60 v k.ú. Vrábče, stavba „Vrábče 

zastávka č. p. 40 - kabel NN “ za jednorázovou úhradu 11.144,--Kč. (9 hlasů pro)  

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

3) Vypsání nabídkového řízení na akci „Oprava účelové komunikace U Rybáka II. etapa“ 

(9 hlasů pro) 

4) Vypsání nabídkového řízení na akci “Odstranění stavby stávající stodoly – Zastávka-

Budějovická”.  (9 hlasů pro) 

5) Dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu na rok 2020 ve výši 175 200,--Kč. 

(9 hlasů pro) 

6) Cenovou nabídku na úpravu přítoku vody do rybníka ve Slavči od firmy RUGO-STAV 

s.r.o.  za cenu  47.795,--Kč včetně DPH.  (9 hlasů pro) 

7) Dotaci 10.000,--Kč pro  Základní organizaci Českého svazu Včelařů z.s. Boršov nad 

Vltavou. (9 hlasů pro)   

8) Smlouvu o právu provést stavbu na akci “Úprava odvodnění silnice II/143 – Vrábče 

Zastávka”.  (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle článku č. II zajistit 

dodavatele   na  akci „Oprava účelové komunikace U Rybáka II. etapa“   (9 hlasů pro) 

2) Na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu dle článku č. II zajistit 

dodavatele   na  akci – “Odstranění stavby stávající stodoly – Zastávka-Budějovická”. (9 

hlasů pro)   

3) Zajistit prostředníctvím provozovatele ČEVAK, a.s. oplocení vodojemu ve Slavči.  (9 

hlasů pro) 

Bere na vědomí 

1) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku obce Vrábče k 31.12.2019.  

2) Informace v bodu Různé.  

 

Ve Vrábči dne 5.2.2020 

 

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl      Mgr. Petra Podzimková 

 

 

Ing. Jan Trapl           František Ohrazda 

místostarosta obce     starosta obce 
  

 

 


