
 

 

ZÁPIS č. 12/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 2. 12. 2005 OD 17.00 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 2. 11. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  2. 11. 2005. 
 
Zapisovatel: p. 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. Schválení rozpočtu na rok 2006 + Rozpočtového výhledu 07/08 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. Inventarizace majetku + inventarizační komise 
4. Schválení změny č. 1 ÚP obce Vrábče 
5. Vybudování retardéru na místní komunikaci do areálu ZD 
6. Žádost občanů o vybudování chodníku ve Vrábči-ves 
7. Vyhodnocení akce - Úprava vjezdů Vrábče-ves 
8. Nabídka prodeje obchodního podílu ze strany Českomoravských štěrkoven 
9. Seznámení s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k návrhu na udělení 

znaků a vlajek 
10. Dopravní značení na místní komunikaci směr Hradce 
11. Seznámení s dopisem ředitelky MŠ Nové Homole 
12. Seznámení s dopisem starosty obce Boršov nad Vltavou 
13. Informace o bezdrátovém internetu  

 
Hlasování o programu jako celku - pro 8 - program byl schválen 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 8 - návrh byl přijat 
 
1. ZO projednalo a následně schválilo předložený  rozpočet obce Vrábče na rok 2006. Návrh rozpočtu byl 

vyvěšen na úřední desce OÚ od 2. 11. 2005 do 24. 11. 2005 a ze strany občanů nebylo k tomuto návrhu 
podáno žádných připomínek. Rozpočet obce je vyrovnaný a činí 2.966.000,--Kč a ZO zároveň schválilo 
Rozpočtový výhled na r. 2007 - 2008.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
2. ZO schválilo RO č.4   

Příjmy RO  306.900,-- 
  Financování RO  762.600,-- 

   Příjmy celkem            1,069.500,-- 
   Výdaje RO            1,069.500,-- 
 
 
 



 

 

    
 
 
   
Rozpočet po úpravách: Příjmy   3,409.800,-- 
   Financování        743.200,-- 
   Příjmy celkem  4,153.000,-- 
   Výdaje   4,153.000,-- 
 
     Rozpočet po provedení RO č. 4 je schodkový, vyrovnává se pol. 8115 Financování 
 
3. ZO schválilo inventarizaci všech prostředků v majetku Obce Vrábče, která bude provedena u:  Obec Vrábče 
   Knihovna Vrábče 
   SDH Vrábče 
   SDH Koroseky 
      ZO též schválilo na základě návrhu FV složení inventarizačních komisí viz.příloha č.1 zápisu 12/2005 
 
4. ZO projednalo a následně schválilo změnu č.1 ÚP obce Vrábče a to na parcelách: 
 a) parc. č. 528     k.ú.Vrábče - M. Glaser 
 b) parc. č. 272/1     k.ú.Slavče - P. Vlčková 
 c) parc. č. 401/48     k.ú.Slavče - L. Dudová 
 d) parc. č. 469/26 a 469/29   k.ú.Slavče - L. Khoutová 
 e) parc. č. 414 a 415   k.ú.Slavče - P. Drmota 
 f) parc. č. 469/1     k.ú.Slavče - M. Novotný    
 g) parc. č. 1361/5, 1365, 1379/1 a 1283  k.ú.Vrábče - P. Russfell 
 h) parc. č. 2541/3 díl 1    k.ú.Vrábče - J. Kolářová 
 ch) parc. č. 298/1    k.ú.Slavče - H. Rotschedlová 
 i) parc. č. 369/8     k.ú.Slavče - Obec Vrábče - biokoridor 
 Náklady na pořízení změny č.1 ÚP byly uhrazeny ze strany žadatelů. 

/Schváleno 8 hlasy./ 
 
5. Vybudování retarderů na místní komunikaci do areálu ZD na základě žádosti občanů bylo schváleno 7 hlasy. 
 
6. Písemná žádost občanů o vybudování chodníku ve Vrábči-ves byla shledána opodstatněnou a bude o ní 

dále jednáno. Starosta byl pověřen vyvolat v této věci jednání. 
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
7. Starosta seznámil zastupitelstvo s vyhodnocením akce “Úprava vjezdů Vrábče-ves”. 
 
8. ZO projednalo nabídku  Českomoravských štěrkoven a.s. a neschvaluje odkoupení podílu firmy 

Českomoravských štěrkoven a.s. z firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. a zároveň rozhodlo nabídnout 
k prodeji 2 % podílu Obce Vrábče z firmy Budějovické štěrkopísky  s.r.o. ZO  pověřuje starostu, aby tuto 
nabídku přednesl na Valné hromadě firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. dne 14. 12. 2005.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
9. Starosta obce obdržel pozvánku na předání znaku a praporu obce na den 5. 12. 2005 do Prahy. ZO 

schválilo cenovou nabídku na výrobu těchto symbolů pro obec. 
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
10. ZO schvaluje umístění značky “Zóna - rychlost 30 km a 3,5 t” na komunikaci směr Hradce, kterou požaduje 

obec Hradce.  
/Schváleno 8 hlasy./ 
 



 

 

 
 
 
 
 
11. MŠ Nové Homole má umístěny 4 vrábecké děti a ředitelka MŠ požádala naší obec o sponzorský dar. 

Vzhledem ke vstřícnosti této školky navrhuje pan starosta žádosti vyhovět. S výjimkou jednoho hlasu byla 
schválena částka 1.000,--Kč na jedno dítě.  
/Schváleno 7 hlasy./ 

 
12. ZO obce Boršov nad Vltavou nabídlo naší obci příspěvek 1.500,--Kč na akci “Setkání seniorů”, neboť jsou 

zváni i občané Jamného a Záhorčic, kteří patří pod OÚ Boršov. Zastupitelstvo naší obce tuto nabídku s díky 
odmítlo.  
/Schváleno 6 hlasy./ 

 
13. ZO posoudilo nabídku firmy inet4 s.r.o. ohledně možnosti připojení bezdrátového internetu domácností 

v obci Vrábče a rozhodlo tuto nabídku akceptovat s tím, že investice ze strany obce bude činit 25.000,--Kč 
na tento projekt.  
/Schváleno 7 hlasy./ 

 
 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4. 1. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče     
 
 
Ve Vrábči, dne 2. 12. 2005 v 19.35 hod. 
 
 
 
Zapsala:   paní Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 12/2005 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 8 z 8 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomír Fessl, p. Zdeněk Kubata 
2. Schvaluje  

2.1. Program jednání (8 hlasů pro) 
2.2. Rozpočet obce Vrábče na rok 2006 ve výši 2,966.000,--Kč jak na straně příjmů tak na straně výdajů + 

Rozpočtový výhled pro rok 07/08 (8 hlasů pro) 
2.3. Rozpočtové opatření č. 4/2005 (8 hlasů pro) 
2.4. Složení inventarizačních komisí (8 hlasů pro) 
2.5. Změnu č. 1 ÚP obce Vrábče (8 hlasů pro) 
2.6. Vybudování retarderů na komunikaci do areálu ZD (7 hlasů pro) 
2.7. Prodej 2% podílu obce Vrábče ve firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. (8 hlasů pro) 
2.8. Cenovou nabídku na zhotovení symbolů obce znaku a praporu od firmy ALERION  heraldický servis (8 

hlasů pro) 
2.9. Umístění dopravní značky “Zóna - 30 km + 3,5 t” na komunikaci směr Hradce (8 hlasů pro) 
2.10. Poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.000,--Kč MŠ Nové Homole(7 hlasů pro) 
2.11. Cenovou nabídku od firmy inet4 s.r.o. na připojení domácností v obci Vrábče na bezdrátový internet za 

cenu 25.000,--Kč. (7 hlasů pro) 
 

3. Neschvaluje 
3.1. Odkoupení podílu firmy Českomoravské štěrkovny a.s. z firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. (8 hlasů 

pro) 
3.2. Přijmutí příspěvku od Obce Boršov nad Vltavou na akci “Setkání seniorů” (6 hlasů pro) 
 

4. Pověřuje starostu 
4.1. Vyvolat jednání ohledně možnosti vybudování chodníku v lokalitě Vrábče-ves (8 hlasů pro) 
4.2. Přednést nabídku prodeje 2% podílu obce Vrábče ve firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. na VH firmy 

BŠ (8 hlasů pro)  
 

5. Bere na vědomí    
5.1. Vyhodnocení akce “Úprava vjezdů Vrábče-ves” 
 
 

Ve Vrábči, dne  2. 12. 2005 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
  ............................     ........................ 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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


