
 

 

ZÁPIS č. 6/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 2. 6. 2004 
OD 18.30 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Trapl, Fessl, Brutovský, Neubauerová, Kubata, Korch. 
Omluveni: p.Štifter. 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 5. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  5. 5. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata. 
 
 Program: 

1. Vybrání dodavatele na udržovací práce na objektu Vrábče  čp. 40.  
2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. 
3. Zařazení pracovníka na úklidové práce v obci do platového stupně a třídy. 
4. Schválení Vyhlášky č.1/2004. 
5. Schválení Řádu veřejného internetu. 
6. Seznámení s Nařízením vlády č.337/2004 Sb. 
7. Seznámení s Usnesením č,12 z XII.shromáždění svazku obcí Blanský les - podhůří. 
8. Termín příštího zasedání. 

 
1. Firma BRIDEWELL MANAGEMENT.předložila komplexní návrh a vzhledem k příznivým cenám, byla 

zastupitelstvem obce vybrána k provedení udržovacích prací na objektu Vrábče čp. 40 restaurace + obchod. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
2. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene - jedná se o telefonní kabel do pískovny  uložený 

v pozemku - komunikaci obce.  
Schváleno 8 hlasy. 

 
3. ZO schválilo zařazení pracovníka na úklidové práce v obci dle platových směrnic do platové třídy 4. Na tyto 

práce bude přijat p.Jaroslav Ohrazda ml., který doposud vykonává u OÚ náhradní vojenskou službu. 
Schváleno 8 hlasy. 

 
4. ZO neschválilo Vyhlášku č. 1/2004 o místním poplatku z výherního hracího přístroje s tím, že výherní 

automat bude umístěn v lokále pohostinství Na Rynku ve Vrábči-ves na dobu 1/2 roku a správní poplatek 
bude činit 8.000,--Kč pro obec.  
Neschváleno 8 hlasy. 

 
5. ZO schválilo pravidla o používání veřejného internetu v knihovně. Pravidla budou v  knihovně vyvěšena a 

jejich dodržování bude kontrolováno.  
Schváleno 8 hlasy.    

       
6. ZO vzalo na vědomí Nařízení vlády č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. ZO 

souhlasí, aby odměna za výkon funkcí neuvolněných členů ZO byla zvýšena o 5% měsíčně s platností 
vyplácení od 1. 5. 2004.dle Nařízení vlády.  
Schváleno 8 hlasy. 

 
7. ZO vzalo na vědomí  Usnesení č. 12 z XII. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří. 
 



 

 

 
 
8. Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7. 7. 2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 2. 6. 2004 ve 20.00 hod. 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 

   .......................    ............................. 



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 6/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 8 z 9 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 
2. Schvaluje 

2.1. Nabídku na udržovací práce na čp.40 Vrábče-restaurace + obchod od firmy BRIDEWELL 
MANAGEMENT.  
8 hlasů - pro. 

2.2. Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení tel.kabelu na parcelách č. 3284/1, 3283/1(PK), 
3284/1(PK), 3285(PK) v kú. Vrábče.  
8 hlasů - pro. 

2.3. Zařazení pracovníka  do platové třídy č.4, na úklidové práce v obci, které bude od 1. 7. 2004 vykonávat 
pan J. Ohrazda. 
8 hlasů - pro. 

2.4. Řád veřejného internetu pro místní knihovnu ve Vrábči.  
8 hlasů - pro 

2.5. Výši odměn neuvolněným členům ZO dle Nařízení vlády č.337/2004 Sb.,  
8 hlasů - pro. . 

 
3. Neschvaluje 

3.1. Vyhlášku č.1/2004 o místních poplatcích - poplatek za provozování výherního hracího přístroje.  
8 hlasů - proti 

 
4. Bere na vědomí 

4.1. Usnesení č. 12 z XII. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří.  
 
 

 
Ve Vrábči dne  2. 6. 2004 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 
 

............................      ........................ 
 

Karel Trnka      František Ohrazda 
místostarosta      starosta obce 

 
............................     ............................ 


