
 

 

ZÁPIS 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA, KTERÉ SE KONALO 
DNE 15. 11. 2002 V RESTAURACI VRÁBČE-VES. 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Kubata, Fessl, Brutovský, Trapl, Štifter, Korch, Neubauerová  

+ občané dle presenční listiny. 
 
Ustavující zasedání zahájil a řídil pan Brutovský, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb 
3. Složení slibu zvolenými členy obecního zastupitelstva 
4. Volba volební a návrhové komise pro přípravu návrhu na usnesení z dnešního ustavujícího zasedání 
5. Volba starosty, zástupce starosty a předsedů výborů a komisí 
6. Záležitosti organizační povahy, diskuse 
7. Zpráva návrhové komise - přednesení návrhu na usnesení 
8. Závěr 

 
Program jednání byl schválen jednohlasně. 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kubata a Ing. Fessl. 
 
Zapisovatelem byla jmenována paní Fenincová. 
 
1. Do mandátové komise pro ověření voleb byli navrženi: 
 pan František Ohrazda  - předseda 
 pan Alois Štifter    - člen 
 pan Ing. Jan Trapl   - člen 

 
Provedeno hlasování - všichni členové mandátové komise jednohlasně schváleni. 

 
Předseda mandátové komise pan Ohrazda přednesl zprávu mandátové komise, která potvrdila správnost 
zápisu okrskové volební komise a bylo ověřeno osvědčení o zvolení členů obecního zastupitelstva 
(viz příloha č. 1). 

  
Zpráva schválena jednohlasně. 

 
2. Dalším bodem programu je složení slibu členů obecního zastupitelstva. Pan Brutovský přečetl “Slib“, který 

potom každý zvolený člen obecního zastupitelstva podepsal. 
 
3. Do volební a návrhové komise byli navrženi: 
 paní Alena Neubauerová  - předseda 
 pan Karel Trnka    - člen 
 pan Vladislav Korch   - člen 
  

Provedeno hlasování - všichni členové volební komise jednohlasně schváleni. 
 
4. Provedena volba starosty, zástupce starosty a předsedů výborů a komisí. 

Předsedkyně volební komise paní Neubauerová přednesla návrh na kandidáty -  připomínky nejsou - probíhá 
veřejné hlasování. 



 

 

  
 
 
 Starosta obce - navržen a zvolen:      pan František Ohrazda 
 Zástupcem starosty - navržen a zvolen:     pan Karel Trnka 
 Předsedou finančního výboru - navržen a zvolen:   pan Alois Štifter  
 Předsedou kontrolního výboru - navržen a zvolen:  pan Ing.Jan Trapl  
 Předsedou sociální komise - navržena a zvolena:  paní Alena Neubauerová 
 Předsedou komise výstavby - navržen a zvolen pan:  Ing.Lubomír Fessl 
 Výsledky hlasování (viz příloha č.2). 
 
 Pan Brutovský blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty obce Vrábče 
 a předává mu další řízení dnešního zasedání. 
  

Pan Brutovský složil “Slib” do rukou pana starosty. 
 
5. Dalším řízením schůze se ujal nově zvolený starosta pan Ohrazda - poděkoval občanům za  účast 

na volbách a seznámil přítomné s děkovným dopisem od MŠ zrakově postižených ul. Zachaiášova Č.B. 
za peněžní dar od občanů obce Vrábče v rámci povodňové sbírky. 

     
V diskusi starosta seznámil přítomné: 

  - Příští zasedání OZ se uskuteční dne 4. 12. 2002 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
- Zasedání OZ se budou konat vždy 1. pracovní středu v měsíci v kanceláři OÚ Vrábče; všechna   
  zasedání jsou veřejná 

  - Pro každou část obce bude určen některý člen OZ (bude oznámeno v Novinkách), na kterého se  
   budou moct občané obracet s dotazy atd. 

  - Akce , které stojí před novým OZ: 
   - zajištění zdárného chodu obce: -odvoz domovního odpadu 
           - provozuschopnost VO 
           - údržba zeleně a veřejného prostranství atd. 
   - zaplacení úvěru na plynofikaci 

  - vybudování stoky pro odvedení povrchových vod v lokalitě Vrábče-zastávka 
  - opravit cesty k samotám a spojovací cesty v obci 

   - podpořit výstavbu kanalizačních sběračů v lokalitách nové zástavby 
   - schválit konečný návrh Územního plánu obce Vrábče 

  - oprava skladu - stodoly Vrábče-zastávka 
   - vybudování VO + vybudování autobusové čekárny na rozcestí u Slavče 
   - prořezání stromů na návsi a u hřbitova 
 

V diskusi vystoupili - pp. Hála, Korch, Vejskrab, Šturma a Ing. Chromý 
  - požadavek na vybudování chodníčku v MŠ Slavče od branky ke vchodu do budovy 

 - vybudování pěšiny pro chodce od Vrábče-ves na Novou Hospodu - velký provoz z pískovny 
  - zajištění chodu MŠ Slavče 

- oprava účelových cest 
 
Na uvedené dotazy odpověděl starosta obce pan Ohrazda. 

 
6. Předsedkyně volební a návrhové komise paní Neubauerová přečetla Návrh na usnesení z dnešního 

zasedání. O návrhu usnesení bylo hlasováno a návrh usnesení byl všemi přítomnými členy OZ schválen 
(viz příloha č. 3). 

 
7. Na závěr poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním ustavujícím zasedání, popřál všem 

pevného zdraví, osobní a rodinné pohody v nadcházejícím předvánočním období a zastupitelům popřál chuť  



 

 

 
 
 

do práce pro rozkvět naší obce a spokojenost občanům, kteří v ní žijí. 
 
 
Ve Vrábči, dne 15. 11. 2002 ve 20.00 hodin 
 
 
Zapsala: Fenincová 
 
 
 

…..……………………   ……………………………. 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Lubomír Fessl    pan Zdeněk Kubata. 


