
 

 

ZÁPIS č. 2/2004 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 4. 2. 2004 OD 18.30 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Trapl, Fessl, Korch, Štifter, Brutovský, Neubauerová, Kubata 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání OZ ze dne 7. 1. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání OZ ze dne 7. 1. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata.. 
 
Informace starosty + různé + diskuse. 
 
1. Příští zasedání OZ se uskuteční dne 3.3.2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče 
 
2. Výpověď nájemce restaurace “Pohostinství Na rynku“ P. Janovce k 1. 4. 2004 s tím, že akce by zajišťoval, 

ale hospodu neprovozoval. 
 
3. Rozpočet: 

Ze strany občanů nebyly vzneseny žádné námitky, pouze položka Dotace v příjmech změněna na 6.100,--Kč 
a ve výdajích - změna položky Lesy na 4.000,--Kč. 
Rozpočet schválen. 

 
4. Smlouva v dopravní obslužnosti činí pro letošek 27.560,--Kč - schváleno. 
 
5. Prodej MŠ - oznámení prodeje objektu formou dražby - minimální výše činí 1.500.000,--Kč. 

Bude vyvěšeno na vývěskách a zasláno zájemcům o koupi. 
 
6. Inventář bývalé MŠ Slavče bude nabídnut k prodeji občanům formou inzerce v Novinkách. 
 
7. Smlouva ohledně zajíždění pojízdné prodejny p.Jirouškové - návrh na požadovanou částku zamítnut. 
 
8. Žádost p. R. Houšky o provedení keramické podlahy ve skladech v hospodě Na zastávce, která nevyhovuje 

hygienickým požadavkům EU. Většinou hlasů OZ schválilo. 
 
9. OZ projednalo směnu části pozemku č.parcely 61/4 v k. ú. Vrábče - místní komunikace přes areál ZD Vrábče 

a tuto směnu schválilo. 
 
10. Nabídka paní Hálové na ošetření a úpravu živých plotů na pozemcích OÚ Vrábče. OZ tuto nabídku 

projednalo a posléze schválilo variantu č.1 - sestříhání živého plotu. 
 
11. Devátým zájemcem o koupi MŠ Slavče je p. Varecha ze Křemže. 
 
12. Starosta seznámil OZ s hlášením obvodního okrsku Policie ČR Boršov nad Vltavou. 
 
13. Rozšíření pískovny: 

Předložená nová studie, se kterou OZ nesouhlasí a navrhuje celou situaci řešit jiným vhodným způsobem - 
lepší rekultivace, nevhodnost  používání místní komunikace pro těžkou techniku atd... 
Připomínky budou shromažďovány na krajském úřadě a řešeny v průběhu roku. 

 



 

 

 
 
 
 
14. OZ projednalo a schválilo zastřešení přístřešku na tanečním parketu v hospodě Na zastávce - pro hudbu. 
 
15. Paní Ševcíková podala výpověď z pronájmu prodejny ve Vrábči. Z mnoha důvodů je provozování prodejny 

víceméně prodělečné. OZ projednávalo tuto situaci s tím, že je třeba pro důchodce zajistit základní potraviny 
- mléko, pečivo a probíralo navrhované varianty, jak obchodu pomoci. Prozatím schválilo zrušení nájemného 
od 1. 2. 2004 do 30. 4. 2004. 

 
16. Diskuse a závěr. 
 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ve Vrábči, dne 4. 2. 2004 ve  20.45 hodin 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl     pan Kubata   
 
 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 2/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 9 z 9 členů OZ 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomír Fessl, p. Zdeněk Kubata 
 

2. Bere na vědomí 
2.1. Zprávu Policie ČR oddělení Boršov nad Vlt. ohledně bezpečnostní situace v roce 2003 v katastru obce 

Vrábče. 
2.2. Žádost o koupi bývalé budovy MŠ Slavče od p. R. Varechy. 
2.3. Písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení “Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na 

ložisku Vrábče”. 
2.4. Výpověď z nájemní smlouvy - Pohostinství Na rynku ve Vrábči-ves k 31. 3. 2004 od p. Janovce. 
2.5. Výpověď z nájemní smlouvy - obchod Vrábče 33 ve Vrábči-ves k 30. 4. 2004 od pí. Ševčíkové.  
 

3. Schvaluje 
3.1. Rozpočet obce na rok 2004.- vyrovnaný - 3.229.000,--Kč. 
3.2. Smlouvu o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti pro rok 2004 v částce 27.560,--Kč. 
3.3. Prodej budovy bývalé MŠ Slavče za minimální cenu 1.500.000,-Kč. 
3.4. Prodej inventáře z bývalé MŠ Slavče dle odhadu - bude oznámeno v NOVINKÁCH. 
3.5. Provedení keramických podlah v přípravně a skladu v hospodě Vrábče 40. 
3.6. Zastřešení prostoru pro hudbu u parketu - zahrada – hospoda Vrábče 40. 
3.7. Směnu pozemku pro majetkoprávní vypořádání ohledně místní komunikace přes areál ZD ve Vrábči. 
3.8. Cenovou nabídku na ošetření živých plotů na návsi ve Vrábči od pí. J. Hálové - varianta č.1. 
3.9. Zrušení nájemného v obchodě Vrábče-ves č. 33 pí. Ševčíkové od 1. 2. 2004 do 30. 4. 2004. 
 

4. Neschvaluje 
Smlouvu o zajištění prodeje prostřednictvím pojízdné prodejny v osadě Koroseky a Kroclov.  

 
 
Schváleno 9 hlasy přítomných členů OZ 
 
 
Ve Vrábči, dne 4. 2. 2004 
 
 
 
.........................................     ........................................... 
          Karel Trnka              František Ohrazda 
         místostarosta                 starosta obce 
  


