
 

 

ZÁPIS č. 8/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 9. 2004 
od 18.30 hodin 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Fessl, Brutovský, Neubauerová, Kubata, Korch, Štifter, Trapl  
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 7. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 7. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata.. 
 
Program:  

1. Návrh dodatku ke kupní smlouvě ohledně prodeje MŠ Slavče. 
2. Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor - obchod + restaurace Vrábče 33 ze strany p.Mojhové. 
3. Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor - restaurace Vrábče 33.  
4. Smlouva o budoucí smlouvě darovací na část kanalizačního řádu. 
5. Žádost do POV dot.titul č. 2 - úprava veřejného prostranství. 
6. Stížnost na hlučnost provozu Pohostinství Vrábče-zastávka. 
7. Zápis + usnesení z XIII.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří. 
8. Zápis z jednání s občany osady Kroclov ze dne 28. 8. 2004. 
9. Vypracování projektové dokumentace pro stavbu chodníku. 

 
1. ZO schválilo dodatek ke smlouvě ohledně MŠ Slavče mezi obcí Vrábče a manžely Záhorovými - termín 

zaplacení se prodlužuje do 15. 10. 2004.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
2. Slečna Mojhová požádala o ukončení pronájmu nebytových prostor restaurace a obchod ve Vrábči čp. 33. 

Schváleno 9 hlasy. 
 
3. ZO schválilo pronájem restaurace ve Vrábči čp.33 panu Z. Vajovi.  

Schváleno 9 hlasy. 
 
4. ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část kanalizačního řádu od p.Řeháčka a Ing.Šmídové.  

Schváleno 9 hlasy. 
 
5. V rámci Programu obnovy vesnice by se provedlo zaasfaltování vjezdů v obci Vrábče-ves. Pokud obec 

obdrží dotaci, zaasfaltovala by se i část cesty u hřbitova (ta část, která splavuje písek a kamení). Bude 
žádáno o plnou výši, což je 200.000,--Kč.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
6. Pan Milan Farbar podal písemnou stížnost na hlučnost provozu pohostinství Vrábče-zastávka v době konání 

kulturních akcí na letní zahradě. Ve své stížnosti se odvolává i na ostatní občany bydlící ve stejné části 
Vrábče-zastávka, kteří by případně byli ochotni jeho stížnost též podepsat.Zastupitelstvo obce pozve pana 
Houšku a pana Farbara na příští zasedání ZO, kde se pokusí vhodným způsobem stížnost řešit.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
7. Pan starosta seznámil zastupitele obce se zápisem a usnesením z XIII.shromáždění starostů svazku 

Blanský les-podhůří. 
 
8. Pan starosta seznámil zastupitele obce se zápisem z jednání s občany osady Kroclov ze dne 28. 8. 2004  



 

 

 
týkající se sporu občanů s Budějovickými šterkopísky. požadavky občanů, které  byly shledány 
opodstatněnými se budou postupně řešit. Pokud se podaří svolat obě strany  na jednání ZO 6. 10. 2004, 
bude se dále jednat v této věci.  

 
9. Pro stavbu chodníku z obce Vrábče k Nové hospodě bude zadáno vypracování projektové dokumentace 

firmě Ateliér A1.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
10. Příští zasedání ZO se uskuteční  dne 6. 10. 2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
Ve Vrábči dne 1. 9. 2004 ve 20.00 hod. 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
 
    .......................   ............................. 
 



 

 

 
    USNESENÍ 

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

Ing.Lubomír Fessl, p. Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje 
2.1. Dodatek ke kupní smlouvě - prodej MŠ Slavče ohledně změny termínu uhrazení doplatku kupní ceny, 

který se mění z 31. 7. 2004 na 15. 10. 2004.  
9 hlasů pro. 

2.2. Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor obchod + restaurace Vrábče čp. 33 ze strany slečny 
Mojhové k 31. 7. 2004.  
9 hlasů pro. 

2.3. Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor - restaurace Vrábče čp. 33 na dobu určitou do 31. 7. 
2005 panu Z.Vajovi.  
9 hlasů pro. 

2.4. Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část kanalizačního řádu na parcele č. 3302/12 v k.ú. Vrábče 
osada Koroseky.  
9 hlasů pro.  

2.5. Podání žádosti do POV dot.tit.č. 2 - úprava veřejného prostranství zpevnění (zaasfaltování - zámková 
dlažba)vjezdů k nemovitostem na návsi Vrábče-ves a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na 
pokrytí nákladů na tuto akci.  
9 hlasů pro.. 

2.6. Vypracování projektové dokumentace na stavbu chodníku Vrábče-ves - Nová hospoda od firmy Ateliéry 
A 1.  
9 hlasů pro. 
 

3. Ukládá starostovi 
3.1. Pozvat p.Farbara a provozovatele restaurace Vrábče-zastávka p.Houšku na zasedání ZO dne 6. 10. 

2004 ohledně projednání stížnosti na hluk. 
 

4. Bere na vědomí 
4.1. Zápis a Usnesení z XIII.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří. 
4.2. Zápis z jednání s občany osady Kroclov ze dne 28. 8. 2004. 

 
Ve Vrábči dne  1. 9. 2004 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl     Zdeněk Kubata 
 

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

Karel Trnka      František Ohrazda 
místostarosta      starosta obce 

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


