
 

 

ZÁPIS č. 7/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2004 
od 18.30 hodin. 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Fessl, Brutovský, Neubauerová, Kubata, Korch.Štifter  
Omluveni: p.Trapl  
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 6. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  2. 6 .2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata. 
 
Program:  

1. Vybrání dodavatele na odbahnění rybníka v Korosekách. 
2. Návrh smlouvy o dílo - udržovací práce na čp.40 Vrábče-zastávka . 
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. 
4. Aktualizace vnitřní organizační směrnice a úcetních předpisů obce Vrábče. 
5. Posouzení návrhu na svedení povrchových vod v osadě Kroclov. 
6. Stanovisko k průzkumnému území na vyhledávání křemene. 
7. Vyhodnocení statistické metody - pachy vycházející z provozovny uzenin Vrábče 42. 
8. Rozpočtové opatření č. 2 a 3. 
9. Informace o možnostech čerpání dotace. 

 
1. Zastupitelstvo obce vybíralo dodavatele na odbahnění rybníka v Korosekách, nabídky firem SENIOR, 

STAMA a SEXTA. Posoudilo podle stavebních rozpočtů a množství nabízených prací. Po důkladném 
posouzení všech nabídek a zvážení celé situace se ZO rozhodlo pro firmu SEXTA.  
Schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel. 

 
2. ZO schválilo návrh Smlouvy o dílo s firmou PRECIS a.s. ohledně udržovacích prací na čp.40 Vrábče-

zastávka.  
Schváleno 8 hlasy. 

 
3. ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro Telecom (tel kabel v cestě za Knitlů) 

Schváleno 8 hlasy. 
 
4. Na základě provedeného auditu na OÚ ve Vrábči byla aktualizována vnitřní organizační směrnice a účetní 

předpisy obce Vrábče.  
Schváleno 8 hlasy. 

 
5. ZO posoudilo cenový návrh na svedení povrchových vod v osadě Kroclov. Byla vybrána firma REMONT. 

Schváleno 8 hlasy. 
 
6. Starosta požádal ZO o vypracování stanoviska ke stanovení průzkumného území na vyhledávání křemene. 

Stanovisko bylo vypracováno.  
Schváleno 8 hlasy. 

 
7. 12 respondentů obdrželo dotazník týkající se pachů vycházejících z provozovny uzenin. Do dnešního dne se 

vrátil 1 vyplněný dotazník, čímž byla zmařena statistická metoda a není  ji možno vyhodnotit. Především je 
zarážející, že ani jeden ze stěžovatelů nedoručil v daném  termínu tj.do 6. 7. 2004 vyplněný dotazník.  

 



 

 

 
 
Schváleno 8 hlasy. 

 
8. ZO schválilo rozpočtová opatření č. 2 a 3, což je vlastně přehození příjmů a výdajů dle  aktuálního stavu 

(prodej MŠ, prodej dřeva, dotace volby, rekonstrukce  knihovny). 
Schváleno 8 hlasy.  

 
9. Starosta informoval zastupitelstvo o možnostech čerpání dotace na dostavbu úseku kanálu na zastávce - dle 

schváleného ÚP. 
 
10. Příští zasedání ZO se uskuteční  dne 1. 9. 2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 7. 7. 2004 ve 20.30 hod. 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 

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



 

 

 
    USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU Č. 7/2004 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 8 z 9 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje 
2.1. Nabídku na odbahnění rybníka v osadě Korosekách od firmy SEXTA 

7 hlasů - pro, 1 hlas - se zdržel. 
2.2. Návrh smlouvy o dílo na udržovací práce na čp.40 Vrábče-zastávka 

8 hlasů - pro. 
2.3. Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení tel kabelu na parcele č. 3338 v k.ú.Vrábče.  

8 hlasů - pro.  
2.4. Aktualizaci vnitřní organizační směrnice a účetních předpisů obce Vrábče.  

8 hlasů - pro. 
2.5. Nabídku na svedení povrchových vod v osadě Kroclov od firmy REMONT.  

8 hlasů - pro. 
2.6. Stanovisko ke stanovení průzkumného území na vyhledávání křemene.  

8 hlasů - pro. 
2.7. Rozpočtové opatření č. 2 a 3.  

8 hlasů - pro. 
 
3. Nevyhodnotilo 

3.1. Statistickou metodu dle Vyhlášky 356/2002 Sb, ohledně pachů vycházejících z provozovny uzenin 
Vrábče 42. 
8 hlasů - pro 

 
4. Bere na vědomí 

4.1. Informaci ohledně možnosti čerpání dotace na kanalizaci Vrábče-zastávka. 
 

 
Ve Vrábči dne  7. 7. 2004. 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 
 
  ..........................      ........................ 
 

Karel Trnka      František Ohrazda 
místostarosta      starosta obce 

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


