
 

 

ZÁPIS č. 5/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5. 5. 2004 
OD 18.00 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Trapl, Fessl, Štifter, Brutovský, Neubauerová, Kubata 
Omluveni: p.Korch 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 4. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  7. 4. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata. 
 
 Program: 

1. Zpráva o výsledku hospodaření obce Vrábče za rok 2003 
2. Vybrání dodavatele oken do nemovitosti Vrábče čp. 40 dle cenových nabídek  
3. Vybrání dodavatele na udržovací práce na objektu Vrábče  čp. 40  
4. Provedení mimořádné inventury v zrušené MŠ a ŠJ a navržení invent. komise 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2004 
6. Oprava místní komunikace Slavče - lokalita Padělky 
7. Přijmutí pracovníka na úklidové práce v obci 
8. Přidělení dotace v programu Internetizace knihoven 
9. Informace o převodu bývalé MŠ 
10. Informace od MMR ohledně změny počtu postavených bytových jednotek 
11. Žádost o provedení statistické metody podle Vyhl. 356/2002 Sb. 
12. Návrh opatření pro rok 2004 spol Budějovické štěrkopísky s.r.o.  
13. Termín příštího zasedání. 

 
1. ZO projednalo a následně schválilo předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2003 provedenou Krajským úřadem  Jihočeského kraje. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
2. ZO posoudilo cenovou nabídky na dodávku plastových oken do obchodu a restaurace Vrábče 40 od 4 firem - 

OTHERM, NORE, MONTERA a ALU PLST a rozhodlo vybrat firmu OTHERM, která nabídla nejnižší cenu. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
3. ZO posoudilo cenovou nabídky na dodávku udržovacích prací na obchodu a restauraci Vrábče 40 od 3 firem  

- BRIDEWELL MANAGEMENT, SENIOR a St.firma Kutlák a rozhodlo prozatím žádnou firmu nevybrat z toho 
důvodu, že nabídky nebyly konkrétní a je nutné je upřesnit. Na příštím zasedání ZO budou nabídky znovu 
posouzeny. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
4. ZO schválilo provedení mimořádné inventury v zrušené MŠ a ŠJ ve Slavči a též schválilo složení 

Inventarizační komise ve složení Ohrazda, Štifter a Fenincová. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
5. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.1/2004.  

Schváleno 8 hlasy. 
 
6. ZO projednalo a následně schválilo nabídku firmy SENIOR s.r.o. na opravu komunikace ve Slavči - lokalita 

na Padělky - varianta č.a) - povrch z asfaltového betonu tl.5 cm. 



 

 

    Schváleno 8 hlasy. 
 
7. ZO projednalo situaci ohledně ukončení pracovníka vykonávajícího civilní službu při obecním úřadě ve 

Vrábči  k 30. 6. 2004 a rozhodlo přijmout na plný úvazek pracovníka na úklidové práce v obci od 1. 7. 2004. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
8. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně poskytnutí dotace od Ministerstva kultury v rámci programu “ 

Internetizace knihoven “- provoz internetu bude po 3 roky zdarma, obec pořídí počítačové vybavení do 
knihovny a též bude zakoupen koberec do knihovny. Ze strany OÚ bude snaha zajistit  pro veřejnost 
používání internetu větší počet hodin než je oficiálně otevřena knihovna. 

 
9. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně převodu bývalé MŠ. Manželé Záhorovi převedli před podpisem 

smlouvy částku 440.000,--Kč na účet obce a zbývající částka bude uhrazena nejpozději do 31. 7. 2004. 
 
10. ZO vzalo na vědomí zprávu od MMR ohledně změny počtu postavených bytových  jednotek v lokalitě 

Vrábče-ves na Dolánku. MMR vydává podmínečný souhlas se snížením celkového počtu byt.jednotek z 6 na 
4, ale přesto požaduje poměrné navrácení dotace. 

 
11. ZO vzalo na vědomí žádost manželů Keplingerových a manželů Koklarových ohledně  provedení statistické 

metody měření pachu vycházejícího z provozovny Uzeniny Vrábče v období od 1. 6. 2004 do 30. 6. 2004 a 
ukládá starostovi tuto metodu provést. 

 
12. ZO vzalo na vědomí návrh opatření pro rok 2004 ze strany Budějovických štěrkopísku s.r.o. pro zlepšení 

životního prostředí občanů, kterým těžba a doprava písku znepříjemňuje život. Pan Brutovský svolá  jednání 
s občany Kroclova a seznámí je s návrhem opatření. 

 
13. Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 6. 2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 5. 5. 2004 ve 20.00 hod 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 
 
   .......................    ............................. 



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 5/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Bere na vědomí 
2.1. Přidělení dotace v programu Internetizace knihoven. 
2.2. Informaci o převodu bývalé MŠ Slavče. 
2.3. Zprávu od MMR ohledně změny počtu bytových jednotek. 
2.4. Žádost manželů Koklarových a Keplingerových o provedení statistické metody podle Vyhl. 356/2002 Sb. 
2.5. Návrh opatření pro r.2004 spol.Budějovické štěrkopísky s.r.o. ke zlepšení a ochraně životního prostředí 

v okolí pískovny a ke zvýšení bezpečnosti občanů obce Vrábče. 
 

3. Schvaluje 
3.1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2003. 

8 hlasů - pro. 
3.2. Nabídku na dodávku plast.oken od firmy OTHERM do nemovitosti čp. 40 Vrábče - restaurace + obchod. 

8 hlasů - pro. 
3.3. Provedení mimořádné inventury v zrušené MŠ a ŠJ ve Slavči a složení inventarizační komise.  

8 hlasů - pro. 
3.4. Rozpočtové opatření č. 1/2004.  

8 hlasů - pro 
3.5. Opravu místní komunikace ve Slavči - lokalita na Padělky, kterou provede firma SENIOR s.r.o.  

6 hlasů - pro. 
3.6. Přijmutí pracovníka na plný úvazek od 1. 7. 2004 na úklidové práce v obci. 

8 hlasů - pro.  
 

4. Neschvaluje 
4.1. Dodavatele na udržovací práce na čp. 40 Vrábče - restaurace + obchod. 

8 hlasů - proti.   
 

5. Ukládá .  
5.1. Provést statistickou metodu podle Vyhl.356/2002 Sb. ohledně pachů z provozovny uzenin Vrábče 42. 

Výsledek předložit do 7. 7. 2004.    
 
Ve Vrábči, dne  5. 5. 2004 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 
 
  ............................     ........................ 
 
           Karel Trnka      František Ohrazda 
            místostarosta      starosta obce 
 
 
  ............................     ............................  


