
 

 

ZÁPIS č. 9/2004 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6. 10. 
2004 od 18.30 hodin 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Fessl, Brutovský, Neubauerová, Kubata, Korch.Štifter, Trapl  
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 1. 9. 2004. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 1. 9. 2004. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p.Kubata. 
 
Program:  

1. Projednání stížnosti na hluk - restaurace Vrábče-zastávka. 
2. Hospodaření obce k 30. 6. 2004. 
3. Rozpočtové opatření č. 4. 
4. Smlouva o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2005 – MHD. 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene na parcele č.3302/1 k.ú.Vrábče pro Český Telecom a.s. 
6. Žádost p.Jirgla - uložení zemního vodiče do parcely č.3181/11 k.ú. Vrábče. 
7. Žádost o pronájem rybníka v Korosekách. 
8. Kanalizační řád obce Vrábče. 
9. Provedení mimořádné inventarizace k 31.5.2004 ve zrušené MŠ a ŠJ Slavče. 
10. Rozhodnutí MŽP - stanovení průzkumného území pro vyhledání ložiska vyhrazeného nerostu 

v k.ú.Vrábče. 
 
1. Na jednání se dostavil p.Farbar a p.Houška za úcelem projednání stížnosti na hlučnost hudebních produkcí 

konaných v letošním roce na zahradě restaurace Vrábče-zastávka. Pan Houška předloží program letních 
akcí pro příští rok a teprve, až bude aktuální čas, změří se hluk v decibelech a bude se řešit ztišení 
produkce, případně se svolají občané Vrábče-zastávka, aby se i ostatní vyjádřili k danému problému. Pan 
Houška je ochoten udělat vše co bude v jeho silách, aby hluková hranice byla snížena. 

 
2. Hospodaření obce k 30. 6. 2004 - příjmy    2,233.247,85 Kč 
     výdaje               - 1,628.102,09 Kč 
     stav financí k tomuto dni činí   1,032.023,71 Kč 
     Schváleno 9 hlasy. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4 - hospodaření bylo shledáno v souladu s rozpočtem. 

Schváleno 9 hlasy. 
 
4. Dopravní podnik města Č.Budějovice předložil obci Vrábče smlouvu o závazku veřejné služby v silniční 

dopravě na rok 2005 - MHD.  
Smlouva schválena 9 hlasy. 

 
5. Český Telecom a.s. předložil smlouvu o zřízení věcného břemene na parcelu č. 3302/1 k.ú.Vrábče - uložení 

tel.kabelu v lokalitě Rozinka.  
Smlouva schválena 9 hlasy.  

 
6. Pan Jirgl předložil žádost ohledně uložení zemního vodiče do parcely č. 3181/11 k.ú. Vrábče na základě 

návrhu JČE.  
Schváleno 9 hlasy. 

 



 

 

 
7. MS Vrábče požádalo o pronájem rybníka v Korosekách - bezplatně za sekání trávy. Členové SDH Koroseky 

se dohodli, že si sami hráz budou udržovat a nepřejí si požární nádrž  MS pronajmout. Rybník zůstane 
koroseckým občanům.  
Schváleno 9 hlasy.¨ 

 
8. Kanalizační řád obce Vrábče - obec není oprávněna provozovat kanalizaci a je třeba ji někomu pronajmout, 

kdo je oprávněn kanalizaci provozovat. ZO pověřuje starostu, aby na příští zasedání byl pozván zástupce 
VaK Jižní Čechy, a aby objasnil, co všechno by obnášel pronájem a provozování kanalizace.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
9. ZO vzalo na vědomí že k 31. 5. 2004 byla provedena poslední inventarizace ve zrušené MŠ ŠJ Slavče. 
 
10. ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí MŽP - stanovení průzkumného území pro vyhledání ložiska vyhrazeného 

nerostu v k.ú. Vrábče - křemene. 
 
11. Příští zasedání ZO se uskuteční  dne 3. 11.2004 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči dne 6. 10. 2004 ve 20.40 hod 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu::  Ing.Fessl    pan Kubata 
 
    .......................   ............................. 
 



 

 

 
    USNESENÍ 

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

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje 
2.1. Hospodaření obce k 30. 6. 2004 - stav finančních prostředků 1,031.023,71 Kč (9 hlasů pro). 
2.2. Rozpočtové opatření č.4 (9 hlasů pro). 
2.3. Smlouvu o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2005 - MHD spoj č. 7 v obci Vrábče (9 hlasů 

pro). 
2.4. Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení tel.kabelu na parcele č.3302/1 k.ú.Vrábče (9 hlasů pro). 
2.5. Uložení zemního vodiče + kanalizační přípojky do parcely č. 3181/11 k.ú.Vrábče - účelová komunikace 

(9 hlasů pro). 
 

3. Neschvaluje 
3.1. Žádost MS Vrábče ohledně pronájmu rybníka v Korosekách. Rybník bude nadále užívat a udržovat SDH 

Koroseky (9 hlasů pro neschválení). 
 

4. Ukládá starostovi 
4.1. Pozvat na příští zasedání ZO zástupce VaK Jižní Čechy ohledně projednání možného provozování 

kanalizace v obci Vrábče (9 hlasů pro). 
 

5. Bere na vědomí 
5.1. Provedení mimořádné inventarizace k 31. 5. 2004 ve zrušené MŠ a ŠJ Slavče. 
5.2. Rozhodnutí MŽP ohledně stanovení průzkumného území pro vyhledání ložiska vyhrazeného nerostu 

v k.ú.Vrábče pro Budějovické šterkopísky s.r.o. 
 
Ve Vrábči, dne  6. 10. 2004 
 
Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 

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

Karel Trnka      František Ohrazda 
místostarosta      starosta obce 

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


