
 

 

ZÁPIS č. 4/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 4. 2004 
OD 18.30 HODIN 
 
Přítomni: pp.Ohrazda, Trnka, Trapl, Fessl, Korch, Štifter, Brutovský, Neubauerová, Kubata 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3. 3. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 3. 3. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata.. 
 
 Program: 

1. Prodej MŠ Slavče 
2. Pronájem nebytových prostor v čp.Vrábče 33 
3. Přemístění knihovny v čp. 33 Vrábče 
4. Hospodaření obce k 31. 3. 2004 
5. Kulturní kalendář v obci Vrábče 
6. Udržovací práce na čp.40 Vrábče-zastávka hospoda + obchod 
7. Nabídka firmy ASPIDA 
8. Nabídka firmy Městské knihy s.r.o. 
9. Seznámení s rozhodnutím VH Budějovické šterkopísky s.r.o. 
10. Informace o poskytování dotací pro systém varování 
11. Seznámení s dopisem Sdružení pro Vltavu  
12. Termín příštího zasedání ZO 

 
1. Manželé Záhorovi předali na OÚ obálku s nabídkou odkoupení objektu bývalé MŠ Slavče. Nabídku podali 

v řádném termínu a respektovali cenu 1,500.000,--Kč. Částku 400.000,-Kč jsou schopni složit na účet při 
podpisu smlouvy o prodeji.Zbývající částku 1,100.000,--Kč budou řešit překlenovacím úvěrem ze stavebního 
spoření v průběhu tří měsíců od předání kupní smlouvy, přičemž záruka splátek bude uvedena ve smlouvě 
sepsané Mgr.Kolafovou (notářka).  
Schváleno ZO - pro 8 hlasů, zdržel se 1 hlas. 

 
2. Na základě inzerátu o pronájmu nebytových prostor ve Vrábči čp. 33 (restaurace + obchod) se přihlásili dva 

zájemci. Jeden z nich akceptuje provozování obchodu i restaurace. ZO se hlasováním dohodlo na tom, že 
pronájem restaurace a obchodu bude poskytnut p.Mojhové.  
Hlasování - pro 7 hlasů, zdržel se 2 hlasy.  

 
3. Knihovna bude přemístěna do přízemních prostor stejné budovy. 

Hlasování - pro 9 hlasů 
 
4. ZO hlasováním - pro 9 hlasů schválilo  hospodaření obce k 31. 3. 2004. 
 
 Stav finančních prostředků k 1. 1. 2004  426.877,95 Kč 
 Příjmy I - III / 04     912.736,48 Kč 
 Výdaje      - 609.228,43 Kč 
 Stav finančních prostředků k 31. 3. 2004  730.386,--Kč 
 
5. ZO +OÚ bere na vědomí pořádání kulturních akcí v hospodě na zastávce v letním období. 
 
 



 

 

 
 
6. Žádost o dotaci z programu obnovy vesnice byla zamítnuta. naše obec neobdržela ani korunu. Budova 

hospody na zastávce potřebuje nutně některé opravy, stejně tak i obchod v téže budově čp. 40. Jedná se 
o průčelí budovy (okna, dveře, fasáda atd.). Do příštího zasedání připraví pan starosta nabídku od 
stavebních firem, podle nichž posoudí ZO, zda je navržená částka reálná. 
Hlasováno - pro 9 hlasů. 

 
7. Nabídku firmy ASPIDA zamítlo ZO  

Hlasováno - proti 9 hlasů 
 
8. Nabídku firmy Městské knihy s.r.o. na vytištění stoj.kalendářů z prezentací obce ZO rovněž zamítlo. 

Hlasováno - proti 9 hlasů 
 
9. Za přítomnosti pana Zemánka z firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. byly projednány připomínky občanů k 

provozu pískovny a pan Zemánek přednesl návrh na jejich řešení. Provoz pískárny  vadí zejména občanům 
Kroclova a Jamného. Pan Brutovský navrhuje setkání představitelů firmy se zainteresovanými občany. 
Jednání bylo oboustranně vstřícné. 

 
10. Nabídka hasičského sboru o poskytování dotací pro systém varování pomocí obecního rozhlasu byla 

projednána a ZO ji bere na vědomí. 
 
11. Dopis od “Sdružení pro Vltavu” se týkal úklidu břehů řeky Vltavy a žádosti o přistavení kontejneru - ZO bere 

na vědomí. 
 
12. Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5. 5. 2004 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 7. 4. 2004 ve 20.45 hod. 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 
    .......................    ............................. 



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 4/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 7 z 9 členů OZ. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Bere na vědomí 
2.1. Kulturní kalendář v obci Vrábče na letní období. 
2.2. Seznámení s rozhodnutím VH Budějovické šterkopísky s.r.o. 
2.3. Informaci o poskytování dotací pro systém varování. 
2.4. Dopis “Sdružení pro Vltavu” ohledně úklidu břehů Vltavy. 
 

3. Schvaluje 
3.1. Prodej budovy + pozemku bývalé MŠ Slavče manželům Záhorovým  za cenu 1.500.000,--Kč.  

8 hlasů pro, 1 se zdržel 
3.2. Pronájem nebytových prostor restaurace + obchod v čp. 33 Vrábče paní Petře Mojhové, bytem 

Zeyerova č. 23 Č.Budějovice na dobu určitou do 31. 5. 2005. 
7 hlasů pro, 2 se zdrželi 

3.3. Přemístění knihovny z podkroví do přízemí v čp. 33 Vrábče. 
9 hlasů pro 

3.4. Hospodaření obce k 31. 3. 2004 - stav fin.pr. 730.386,--Kč. 
9 hlasů pro 

3.5. Udržovací práce na čp. 40 Vrábče zast. - hospoda + obchod. 
9 hlasů pro 

1)  
4. Neschvaluje 

4.1. Nabídku firmy ASPIDA - prezentace obce v kalendáři. 
9 hlasů proti 

4.2. Nabídku firmy Městské knihy s.r.o. - prezentace obce v kalendáři.   
9 hlasů proti 
 

5. Ukládá .  
5.1. Zajistit nabídky od stavebních firem na udržovací práce na čp. 40 Vrábče.   

  
Ve Vrábči dne 7. 4. 2004 
 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 
 
 
  ............................      ........................ 
 
 
           Karel Trnka      František Ohrazda 
            místostarosta      starosta obce 
 
  ............................     ............................  


