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Z Á P I S  č . 2 / 2 0 2 2  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V OBECNÍM DOMĚ VE VRÁBČI  DNE 2.2.2022 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda   

 

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

Omluveni členové ZO: p. Z. Novotný, Homolková, Stýblo 

                                       

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 1. 2022  

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 1. 2022 

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

 

 

Program 

1) Vydání změny ÚP č. 3 a vyčlenění sporných žádostí do změny ÚP č. 4 

2) Nabídkové řízení na akci  “Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče – 

nátěry a malby“ 

3) Nabídkové řízení na akci „Oprava povrchu MK v části ulice Zastávka- 

U Rybníka“ 

4) Cenová nabídka na dodání a montáž interiérových dveří do objektu občanské 

vybavenosti parc. č. 131/1 v k.ú.Vrábče 

5) Cenová nabídka na rekonstrukci kanalizace v lokalitě Vrábče-Zastávka – podél 

povodňové stoky  

6) Cenová nabídka na vypracování PD pro výměnu svítidel VO v ulici Zastávka-

Pod Tratí a částečně v ulici Zastávka-Budějovická                                                                                          

7) Cenová nabídka na vypracování PD pro stavební úpravy WC v Hospodě  

Na Zastávce 

8) Aktualizace POV Vrábče a okolních osad na období 2022 - 2025 

9) Podání žádosti do výzvy č. 6 z PRV – revitalizace veřejného prostranství 

10) Přemístění betonového oplocení z bývalého místa tříděného odpadu 

11) Dotace na státní správu od JK  

12) Inventarizační zpráva 

13) Rozpočtová opatření schválená starostou       

14) Různé 

 

1) ZO projednalo a následně rozhodlo o rozdělení pořizované změny č. 3 územního plánu na 

dvě samostatné změny, a to změnu č. 3 a změnu č. 4, kdy obsahem změny č. 4 budou 

navrhované zastavitelné plochy B72, B75 a RZ4 a obsahem změny č. 3 pak ostatní, dosud 

změnou navrhované plochy a textové úpravy. Toto rozdělení je z toho důvodu, že 

k navrhovaným plochám B72, B75 a RZ4 vydal nesouhlasné stanovisko Magistrát města 

České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí. (Schváleno 6 hlasy) 
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2) ZO projednalo a následně schválilo návrh na vypsání nabídkového řízení na akci   “Objekt 

občanské vybavenosti parc. č. 131/1 Vrábče - nátěry a malby“ a souhlasí, aby nabídka byla 

zaslána minimálně 3 firmám.  (Schváleno 6 hlasy) 

 

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

povrchu MK v části ulice Zastávka-U Rybníka“ a souhlasí, aby nabídka byla zaslána 

minimálně 3 firmám.  (Schváleno 6 hlasy) 

 

4) ZO projednalo a následně schválilo předloženou cenovou nabídku od firmy KILI na dodání 

a montáž interiérových – protipožárních dveří do objektu občanské vybavenosti, která činí 

70 154,--Kč bez DPH. (Schváleno 6 hlasy)    

 

5) ZO posoudilo a následně schválilo cenovou nabídku na dodávku prací a materiálu na akci  

“Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Vrábče-Zastávka – podél povodňové stoky“od firmy 

RUGO-STAV s.r.o., která akci  zrealizuje za cenu  418 500,-- Kč bez DPH (Schváleno 6 

hlasy) 

 

6) ZO posoudilo a následně schválilo cenovou nabídku na vypracování PD pro výměnu svítidel 

VO v ulici Zastávka-Pod Tratí a částečně v ulici Zastávka-Budějovická”                                                                                          

od firmy Elektro Sobíšek, která činí  32 500,-- Kč bez DPH (Schváleno 6 hlasy) 

 

7) ZO posoudilo a následně schválilo cenovou nabídku na vypracování PD pro stavební úpravy 

WC v Hospodě Na Zastávce od firmy PK Vochozka s.r.o., která činí  38 500,-- Kč včetně 

DPH (Schváleno 6 hlasy) 

 

8) ZO projednalo a následně schválilo předloženou aktualizaci POV Vrábče a okolních osad na 

období 2022 – 2025. (Schváleno 6 hlasy) 

 

9) Starosta předložil návrh na podání žádosti do výzvy č. 6 z PRV – revitalizace veřejného 

prostranství u Obecního domu a dětského dopravního hřiště – zastínění betonovou stěnou 

místo určené pro třídění odpadů. ZO s předloženým návrhem souhlasí a v případě 

poskytnutí dotace pověřuje starostu k podpisu dohody se SZIF. (Schváleno 6 hlasy)  

 

10) Starosta předložil návrh na demontáž - přemístění betonového oplocení z bývalého místa 

tříděného odpadu v lokalitě Vrábče-Zastávka s tím, že oplocení bude použito pro 

prodloužení oplocení zahrady u Hospody Na Zastávce v místě objektu občanské 

vybavenosti.  Demontáž  a  montáž  provede  firma  Jihočeská  stavební  spol. s r.o.  za  cenu  

106 175,78 Kč včetně DPH. Zároveň tato firma u objektu občanské vybavenosti provede 

terénní úpravy, realizaci okapového chodníčku a vybudování bezbariérového přístupu do 

objektu za cenu 67 702,42 Kč včetně DPH. (Schváleno 6 hlasy) 

 

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

rok 2022 ve výši 188 700,--Kč. (Schváleno 6 hlasy) 

 

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

      inventarizace majetku obce Vrábče k 31.12.2021.  
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13)  ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022 - viz příloha zápisu. 

 

14) Různé: 

 

- ZO  projednalo  a  následně   schválilo   Smlouvu    č.:  CB-001030070595/001-

VSEK o smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  obcí  Vrábče  a  

společností EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových rozvodů  NN  na parcele č. 

3275/4 v k.ú. Vrábče, stavba „Kroclov K/35/1 – smyčka NN“  za jednorázovou 

úhradu 6 000,--Kč. (Schváleno 6 hlasy) 

  

- Starosta předložil zprávu o zmařené investici na akci „Vrty VR1 a VR2“, které se 

nerealizovali v lokalitě Vrábče-Zastávka z důvodu velmi malé vydatnosti pramenů. 

ZO rozhodlo vyřadit z účetnictví obce (účet 042) investiční akci „Obec Vrábče – vrty 

VR1 a VR2“ v hodnotě 833 811,--Kč. (Schváleno 6 hlasy) 

 

- Starosta předložil návrh na zakoupení vybavení pro apartmány v budově občanské 

vybavenosti. ZO souhlasí, aby byly zakoupeny dvě kuchyňské linky, dvě šatní 

skříně, dvě lednice, šest postelí, dva jídelní stoly + židle v celkové ceně cca  do 

100 000,--Kč. (Schváleno 6 hlasy) 

 

- Starosta předložil návrh na opravu omítek a osvětlení v obchodě se smíšeným 

zbožím ve Vrábči Na Zastávce. ZO s navrženou opravou souhlasí a pověřují starostu 

tuto opravu zařídit. (Schváleno 6 hlasy) 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.3.2022 od 18.30 hodin v Obecním domě Vrábče.   
 

Ve Vrábči dne 2.2. 2022 v 20.00 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 22   

ZASTUPITELSTVO OBCE 
 

Přítomno 6 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, Mgr. Petru Podzimkovou 

 
  
Rozhoduje 

O rozdělení pořizované změny č. 3 územního plánu na dvě samostatné změny, a to změnu č. 

3 a změnu č. 4, kdy obsahem změny č. 4 budou navrhované zastavitelné plochy B72, B75 a 

RZ4 a obsahem změny č. 3 pak ostatní, dosud změnou navrhované plochy a textové úpravy. 

(6 hlasů pro) 

 

Ověřuje  

Ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, soulad změny č. 3 územního plánu Vrábče 

− s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění,  

− se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění  

− se stanovisky dotčených orgánů. (6 hlasů pro) 

 

Vydává  

Na základě § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,změnu č. 3 územního plánu Vrábče. 

(6 hlasů pro) 

 

Schvaluje  

1)  Vypsání nabídkového řízení na akci „Objekt občanské vybavenosti parc. č. 131/1 

Vrábče – nátěry a malby“. (6 hlasů pro) 

2) Vypsání nabídkového řízení na akci „Oprava povrchu MK v části ulice Zastávka- 

U Rybníka“. (6 hlasů pro)  

3) Cenovou nabídku od firmy KILI na dodání a montáž interiérových – protipožárních 

dveří do objektu občanské vybavenosti, která činí 70 154,--Kč bez DPH. (6 hlasů pro) 

4) Cenovou nabídku na dodávku prací a materiálu na akci  “Rekonstrukce kanalizace 

v lokalitě Vrábče-Zastávka – podél povodňové stoky“od firmy RUGO-STAV s.r.o., 

která akci  zrealizuje za cenu  418 500,-- Kč bez DPH. (6 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na vypracování PD pro výměnu svítidel VO v ulici Zastávka-Pod 

Tratí a částečně v ulici Zastávka-Budějovická”  od firmy Elektro Sobíšek, která činí   

32 500,-- Kč bez DPH. (6 hlasů pro)   

6) Cenovou nabídku na vypracování PD pro stavební úpravy WC v Hospodě Na Zastávce  

od firmy PK Vochozka s.r.o., která činí  38 500,-- Kč včetně DPH. (6 hlasů pro)   

7) Aktualizaci POV Vrábče a okolních osad na období 2022 – 2025. (6 hlasů pro) 
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8) Podání žádosti do výzvy č. 6 z PRV – revitalizace veřejného prostranství u Obecního 

domu a dětského dopravního hřiště – zastínění betonovou stěnou místo určené pro 

třídění odpadů. (6 hlasů pro)  

9) Přemístění betonového oplocení z bývalého místa tříděného odpadu v lokalitě Vrábče-

Zastávka, kterou provede firma Jihočeská stavební spol. s r.o. za cenu 106 175,78 Kč 

včetně DPH a zároveň tato firma u objektu občanské vybavenosti provede terénní 

úpravy, realizaci okapového chodníčku a vybudování bezbariérového přístupu do 

objektu za cenu  67 702,42 Kč včetně DPH. (6 hlasů pro) 

10) Finanční dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje na státní správu na rok 2022 ve výši  

188 700,--Kč. (6 hlasů pro)  

11) Smlouvu    č.:  CB-001030070595/001-VSEK o smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  

břemene  mezi  obcí  Vrábče  a  společností EG.D, a.s. spočívající v uložení kabelových 

rozvodů  NN  na parcele č. 3275/4 v k.ú. Vrábče, stavba „Kroclov K/35/1 – smyčka 

NN“  za jednorázovou úhradu 6 000,--Kč. (6 hlasů pro)      

12) Vyřadit z účetnictví obce (účet 042) investiční akci „Obec Vrábče – vrty VR1 a VR2“ 

v hodnotě 833 811,--Kč z důvodu zmařené investice. (6 hlasů pro)  

13) Zakoupení vybavení pro apartmány v budově občanské vybavenosti v celkové ceně cca  

do 100 000,--Kč. (6 hlasů pro)                                                                          

  

Bere na vědomí   

1) Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise k provedení  inventarizace majetku 

obce Vrábče k 31.12.2021.  

1) Rozpočtové opatření č. 1/2022.   

2) Různé   

 

 

Ve Vrábči dne 2.2.2022 

 

Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl               Mgr. Petra Podzimková 

 

 

      

    

Ing. Jan Trapl      František Ohrazda 

místostarosta obce     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

  


