
 

 

ZÁPIS č. 10/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 5. 10. 2005 OD 18.00 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Trapl, Kubata,Trnka, Neubauerová, Korch, Štifter 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 9. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  7. 9. 2005. 
 
Zapisovatel: pí. Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p.Kubata.. 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrh programu:   

1. Hospodaření obce k 30. 9. 2005. 
2. Daňová výtěžnost k 30. 9. 2005. 
3. Prodej parcel č.555/6 a 546/5 v k. ú.Vrábče. 
4. Možnost připojení bezdrátového internetu. 
5. Podání žádosti do LÍDRU ČR pro rok 2006. 
6. Cenová nabídka na opravu kanalizace a komunikace v osadě Slavče. 
7. Návrh znaku a praporu obce Vrábče. 
8. Fond rezerv na rekultivace pískovny Vrábče. 
9. Pasport dopravního značení. 
10. Žádost o vybudování retardéru na komunikaci do areálu ZD. 

 
Hlasování o programu jako celku - pro 8 - program byl schválen. 
 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 8 - návrh byl přijat. 
 
1. ZO schválilo výsledek hospodaření obce k 30. 9. 2005 
 Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 05 1,854.083,67 Kč    
  Příjmy        2,995.389,14 Kč 
  Výdaje                - 2,616.541,13 Kč 
  Stav finančních prostředků k 30. 9. 05 2,232.931,68 Kč 
 
 Rozpočet upravený:  Příjmy:  3,102.900,-- Kč 
         financování  3,083.500,-- Kč 
                        19.400,-- Kč      
    Výdaje:  3,083.500,-- Kč 
 
2. Plnění daní k 30. 9. 2005 
     Rozpočet Skutečnost  % 

Daň z přidané hodnoty  860.000,- 869.012,-  101 
Daň ze závislé činnosti  530.000,- 499.002,-   94,1 
Daň ze samostatně výděl. činnosti 200.000,- 182.934,-   91,4 



 

 

 
 
Daň srážková     35.000,-   29.187,-    83,3 
Daň právnických osob  600.000,- 616.911,-  102,8 
Daň z nemovitosti   240.000,- 244.140,-  101,7 
Daň za odnětí ZPF - LPF          51.142,- 
Celkem           2,465.000,-   2,492.328,-    99     (101,1)  

 
 
3. ZO projednalo žádost manželů Šmídových bytem Vrábče 134 ohledně odkoupení  parcely č. 555/6 a 546/5 

v k. ú. Vrábče o výměře 57 m2 z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví.Vzhledem k tomu, že se žádný 
jiný zájemce o koupi těchto parcel nepřihlásil ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tyto parcely odprodat 
manželům Šmídovým za těchto podmínek: 

a) cena pozemku 30,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu smlouvy 
b) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující 

 
 
4. ZO projednalo všechny dosud dostupné informace týkající se možnosti připojení vysokorychlostního 

internetu v naší obci. Zastupitelé se shodli na názoru, že se porovnají nabídky od více firem a v některém 
z příštích zasedání se rozhodne o výhodách jednotlivých nabídek a domluví další postup. 

 
5. ZO schválilo podání žádostí do programu LÍDR ČR pro rok 2006: 

1. Bezdrátový rozhlas 
2. Výstavba chodníku Vrábče-ves - Nová hospoda 

 
6. Havarijní stav kanalizace a komunikace v osadě Slavče vyžaduje nutné opravy. Starosta obce předložil 

k posouzení cenové nabídky na opravu asfaltu a kanalizace od firmy Doprastav s.r.o. a VaK Český Krumlov, 
které byly až na propustek u Bedlána akceptovány. Na opravu  propustku bude oslovena jiná firma, která 
tuto opravu provede levněji. 

 
7. Pan starosta předložil zastupitelům návrhy znaku a praporu obce Vrábče, které vycházejí z historických 

pramenů a celkového zaměření obyvatel - jedná se o 4 návrhy znaku a praporu. Návrh posuzoval nejdříve 
pan kronikář František Hála a jako pamětník přihlížel nejen k celkovému vzhledu návrhů, ale rovněž 
k historickým aspektům. Přiklonil se k návrhu č.1 a zastupitelstvo rovněž tento grafický návrh schválilo. 

 
8. ZO vzalo na vědomí podklad pro určení výše finančních prostředků pro konto na rekultivace pískovny 

Vrábče. 
 
9. ZO schválilo vypracování projektu - Pasport dopravního značení. 
 
10. ZO projednalo žádost pana Solaře  Vrábče čp.106 na zhotovení retardéru na příjezdové komunikaci do 

areálu ZD a doporučilo, aby se k žádosti vyjádřili další dotčení občané (uživatelé) a to písemnou formou 
s podpisem. 

 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 11. 2005 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče     
 
Ve Vrábči, dne 5. 10. 2005 v  20.00 hod. 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Fessl    pan Kubata 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 10/2005 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 8 z 8 členů ZO. 
 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

1.1. Ing. Lubomír Fessl, p. Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje  
2.1. Program jednání (8 hlasů pro) 
2.2. Hospodaření obce k 30. 9. 2005 (8 hlasů pro) 
2.3. Prodej parcel č.555/6 a 546/5 v k. ú.Vrábče manželům Šmídovým za cenu 30,--Kč/m2 (8 hlasů pro) 
2.4. Podání žádostí do LÍDRU ČR pro rok 2006 na akce: 

a) Bezdrátový rozhlas 
b) Výstavba chodníku Vrábče-ves - Nová hospoda (8 hlasů pro) 

2.5. Cenovou nabídku od firmy DOPRASTAV s.r.o.na opravu kanalizace ve výši 31.772,--Kč a komunikace 
ve výši 43.079,--Kč ve Slavči a od firmy VaK Jižní Čechy na opravu kanalizace ve výši 37.768,--Kč ve 
Slavči. (8 hlasů pro) 

2.6. Návrh znaku a praporu obce Vrábče varianta č. 1 od Ing. Daňka (8 hlasů pro) 
2.7. Vypracování Pasportu dopravního značení v obci Vrábče od Ing. Lukeše (8 hlasů pro) 
 

3. Pověřuje starostu 
3.1. Zajistit více možných nabídek na připojení bezdrátového internetu pro obec Vrábče (8 hlasů pro) 
3.2. Zajistit vyjádření od dotčených vlastníků RD a pozemků při místní komunikaci do areálu ZD ohledně 

vybudování retardérů na této komunikaci (8 hlasů pro) 
 

4. Bere na vědomí    
4.1. Daňovou výtěžnost k 30. 9. 2005 
4.2. Vytvoření konta na rekultivaci pískovny Vrábče ze strany firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. 

    
   
Ve Vrábči, dne  5. 10. 2005 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ............................     ........................ 
 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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


