
 

 

ZÁPIS č. 11/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 2. 11. 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 5. 10. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  5. 10. 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. Souhlas k vyznačení hipostezky 
2. Informace o bezdrátovém internetu  
3.  Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb s A.S.A. Č. Budějovice a ceníku odpadů - 

sběrný dvůr A.S.A.  Č.Budějovice 
4. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2006 
5.  Návrh rozpočtu na rok 2006 
6.  Žádost o příslib k vybudování komunikace k RD lokalita „Na Vrábečnici“ 
7.  Návrh na vybudování retardérů na komunikaci do areálu ZD 
8.  Usnesení č. 17 ze XVII.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří 
9.  Upozornění na havarijní stav hospodářské budovy u č.p. 1 Kroclov 
10.  Informace ke změně č. 1 ÚP obce Vrábče 
 
Hlasování o programu jako celku - pro 8 - program byl schválen 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 8 - návrh byl přijat 
 
1. K jednání ZO byla přizvána sl. Brabcová, která seznámila zastupitelstvo s problematikou „koňských 

stezek” a požádala zastupitele o vyjádření k jejich značení. Bude vytvořena mapa tras pro jezdce na 
koních a tato trasa bude jasně vyznačena. Jedná se samozřejmě o obecní pozemky. Zastupitelé se 
přiklonili k názoru p. Kubaty, aby hipostezka - pokud možno - nevedla bytovou zástavbou, kde by časem 
mohlo docházet k problémům, neboť se předpokládá, že turistů na koních bude stále přibývat. 

 
2. Pan starosta projednal s firmou IPEX možnost připojení bezdrátového internetu a do Novinek napsal 

článek informující občany o této možnosti. Cena projektu bude závislá na počtu zájemců, takže 
víceméně záleží na občanech, jak velký zájem o připojení budou mít. 

 
3. ZO projednalo a následně schválilo Dodatek č.4 Smlouvy o poskytování služeb - odvoz a likvidace 

odpadů v obci Vrábče s firmou A.S.A. České Budějovice s datumem účinnosti od 1. 1. 2006.  
/Schváleno 8 hlasy/ 

 
 
 



 

 

 
 
 
4. V příštím roce opět dochází k navýšení částky  za odvoz komunálního odpadu, takže zastupitelé byli 

postaveni před otázku, o kolik peněz zvýšit platbu občanů. Bylo navrženo 100,--Kč, což bylo většinou 
zastupitelů považována za částku přijatelnou. 
/Schváleno 7 hlasy - Ing. Fessl navrhuje 65,--Kč, což představuje 5% nárůst( 

 
5. Rozpočet pro rok 2006 je opět vyrovnaný a bude vyvěšen 15 dnů na veřejné vývěsce.  

V této době mají občané možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit. 
    Příjmy činí  2.966.000,-- Kč 
    Výdaje činí 2.966.000,-- Kč   
/Schváleno 8 hlasy/ 

 
6. Vlastníci RD v lokalitě „Na Vrábečnici” požádali obec o příslib k vybudování přístupové komunikace, tak 

jak jim uložil stavební úřad. Zastupitelé souhlasí za podmínky, že veškeré náklady uhradí žadatelé. 
/Schváleno 8 hlasy/ 

 
7. K žádosti p.Solaře o vybudování retardéru: dotčení občané v anketě vyjádřili většinový souhlas 

s vybudováním retardérů na komunikaci do areálu ZD a na tomto základě zjistil pan starosta ceny akce 
jako celku. Betonová verze vychází o polovinu levněji a pan starosta předložil zastupitelům k posouzení, 
jakou variantu zvolit. Názory nebyly jednotné, neboť někteří zastupitelé považují takovou investici za 
nadbytečnou, neboť se může zrušit ZD, nebo byly názory, že komunikace bude retardéry poškozena a 
stejně neřeší problém rychlosti a prašnosti. Při příštím jednání zastupitelstva se tato otázka znovu otevře 
a bude o ní diskutováno, neboť se jedná o větší problém, než se původně předpokládalo. 

 
8. Starosta pan Ohrazda seznámil zastupitele s Usnesením č. 17 ze XVII. shromáždění starostů svazku 

obci Blanský les-podhůří. 
 
9. Vlastníci nemovitosti č.p. 1 Kroclov byly panem starostou upozorněni na havarijní stav štítu      

hospodářské budovy. Dále pan starosta písemně vyzval vlastníky domu o vyjádření jakým způsobem a 
kdy tuto záležitost vyřeší, neboť štít hrozí zřícením na komunikaci. 

 
10. Občanům, kteří si požádali o změnu č. 1 ÚP obce Vrábče bylo sděleno písemné vyjádření Ing. Štěpána. 
 

 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 12. 2005 od  17.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     

 
Ve Vrábči, dne 2. 11. 2005 v 20.20 hod. 
 
 
 
Zapsala:   paní Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 11/2005 
 
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. Značení hipostezky v katastru obce Vrábče (8 hlasů pro) 
2.3. Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb s firmou A.S.A. s.r.o. Č.B. - odvoz a likvidace odpadů 

v obci Vrábče (8 hlasů pro) 
2.4. Poplatek za svoz komunálního odpadu v obci Vrábče pro rok 2006. 

    1 x týdně  1.400,--Kč 
  1 x za 14 dní  1.100,--Kč 
  jednorázově       75,--Kč 
  (7 hlasů pro, 1 hlas proti) 

2.5. Návrh rozpočtu obce Vrábče na rok 2006 ve výši 2,966.000,--Kč, jak na straně příjmů tak na straně 
výdajů. (8 hlasů pro) 

2.6. Příslib obce na vybudování místní komunikace pro RD Na Vrábečnici za podmínky, že veškeré náklady 
uhradí vlastníci RD v dané lokalitě. (8 hlasů pro) 

     
3. Bere na vědomí    

3.1. Informaci o možnostech připojení vysokorychlostního bezdrátového internetu. 
3.2. Anketu ohledně vybudování retardérů na komunikaci do areálu ZD. 
3.3. Usnesení č. 17 ze XVII. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří. 
3.4. Upozornění na havarijní stav štítu hospodářské budovy u č.p. 1Kroclov 
3.5. Vyjádření Ing. Štěpána ohledně změny č. 1 ÚP obce Vrábče 

      
 
Ve Vrábči, dne  2. 11. 2005 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ............................     ........................ 
 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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


