
 

 

ZÁPIS č. 3/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3. 3. 2004 
OD 18.30 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Trapl, Fessl, Korch, Štifter, Brutovský, Neubauerová, Kubata 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání OZ ze dne 4. 2. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání OZ ze dne  4. 2. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata.. 
 
Informace starosty + různé +  diskuse. 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7. 4. 2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
1. O koupi budovy MŠ ve Slavči projevilo zájem celkem 10 potencionálních kupců. Zájemcům bylo zasláno 

oznámení o ceně a dále jim bylo umožněna prohlídka objektu. Do dnešního dne však ani jeden z nich už 
zájem o koupi neprojevil. Řešení, na kterém se OZ po delší debatě rozhodlo, je toto: Starosta podá inzerát 
do ČbL o prodeji objektu (stejná cena) a nebude-li ohlas na opakovanou inzerci, požádá o spolupráci 
některou z realitních kanceláří.  

 
2. K výpovědi pana Janovce z nájmu “Pohostinství na Rynku!” proběhla v OZ diskuse, zda vůbec má smysl 

pokračovat v provozování pohostinství po jeho odchodu, to je od dubna 2004. Pan starosta navrhl toto 
řešení: Uvést provozovnu do pořádku, vymalovat, atd a na příštím zasedání by OZ nějakou alternativu 
projednalo. Pan Brutovský za souhlasu dalších zastupitelů velmi trvá na dalším provozování hospody. Paní 
Neubauerová jako jediná prosazuje využití prostor na víceúčelové využití jako jsou kosmetické a kadeřnické 
služby, manikúra, pedikúra a pod.  
Závěr zní: Opět se podá inzerát, zda nemá někdo zájem o provozování  hospody. 

 
3. Zároveň se jedná o obchod ve Vrábči-ves, kdy paní Ševčíková odchází i za podmínek, kterým se OÚ snažil 

ulehčit od plateb. Z tohoto důvodu se podá inzerát i na pronájem obchodu.  
 
4. OZ bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení k řízení “Pokračování činnosti hornickým způsobem v lokalitě 

obce Vrábče”. 
 
5. Starosta seznámil OZ s problematikou počtu byt.jednotek, kdy zažádal o snížení počtu bytových jednotek ze 

6 na 4. V roce 1999 dostala obec na infrastrukturu 200.000,--Kč namísto požadovaných 300.000,--Kč, ale 
počet 6 stále figuruje v příslušných spisech. 

 
6. OZ bere na vědomí nabídku Ing.Otakara Veselého a neschvaluje odkoupení podílu firmy Kámen a písek 

s.r.o. z firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. 
 
7. OZ projednalo a schválilo odkoupení pozemku v Korosekách - kolem hasičárny. 
 
8. Parcela č.4 ve Slavči (30 m2) před obchodem patří p.Hálkové a ta souhlasí s prodejem tohoto pozemku 

obecnímu úřadu, resp.obci Vrábče. 
 
9. Magistrát města Č.B. požaduje předložení kanalizačního řádu. Tento může zpracovat VaK za cenu 20.000,--

Kč. Dále obec není oprávněna provozovat kanalizaci. Tuto situaci bude nutno později řešit např.tím, že by se 
předala VaKu Č.Budějovice.  



 

 

 
 
 
10. OZ bere na vědomí zprávu p.starosty o akci”Shromáždění starostů obcí svazku Blanský les podhůří konané 

dne 5. 2. 2004. 
 
11. Různé - diskuse - ukončení zasedání 20.30 hod. 
 
Zapsala: Neubauerová 
Zápis přečetli, opravili, schválili: 
 
Ing. Lubomír Fessl     p. Zdeněk Kubata 
 
 
...............................     ................................... 



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 3/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 7 z 9 členů OZ 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomír Fessl, p. Zdeněk Kubata 
 
2. Bere na vědomí 

2.1. Oznámení p.Janovce ohledně ustoupení od žádosti zajišťovat kulturní a společenské akce v restauraci 
Na rynku Vrábče-ves po ukončení nájemní smlouvy. 

2.2. Závěr zjišťovacího řízení k řízení “Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku 
Vrábče”. 

2.3. Zaslání žádosti na MMR ohledně snížení z 6 bytových jednotek na 4 bytové jednotky ohledně 
poskytnuté dotace v roce 1999 na technickou infrastrukturu - komunikaci. 

2.4. Usnesení č.11 z XI.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří konaného dne 5. 2. 2004. 
 

3. Schvaluje 
3.1. Odkoupení parcel č.2553/7, 2554/26, 2554/27 a 3302/10 v k.ú Vrábče lokalita Koroseky od manželů 

Švarcových z důvodu zprůjezdnění obecní komunikace.  
3.2. Odkoupení parcely č.4 v k.ú.Slavče od p.Hálkové z důvodu zajištění přístupu k obecní nemovitosti. 
3.3. Objednávku na vypracování “Kanalizačního řádu” pro obec Vrábče od firmy VaK České Budějovice. 
 

4. Neschvaluje 
4.1. Odkoupení majetkového podílu fa Kámen a písek s.r.o. ze společnosti Budějovické štěrkopísky spol 

s.r.o. 
 

5. Ukládá .  
5.1. Starostovi, aby  podal inzerát na prodej bývalé budovy MŠ ve Slavči za cenu 1,500.000,--Kč a v případě 

nezájmu o koupi požádal o spolupráci některou realitní kancelář. 
5.2. Starostovi, aby podal inzerát na pronájem nebytových prostor č.p..33 Vrábče k účelu provozování 

restaurace + obchodu se smíšeným zbožím.  
 
 
Schváleno 9 hlasy přítomných členů OZ 
 
Ve Vrábči dne 3. 3. 2004 
 
 
          

 Karel Trnka              František Ohrazda 
       místostarosta                  starosta obce 
 
  


