
 

 

ZÁPIS č. 6/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 4. 5. 2005 OD 18.30 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Fessl, Brutovský, Trapl, Kubata, Štifter, Trnka, Neubauerová, Korch 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6. 4. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 6. 4. 2005. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 
 
Program:  

1. Závěrečný účet Svazku obcí Vodovod Křemže  + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 
za rok 2004.  

2. Dotace z POV. 
3. Žádost manželů Stropkových - vykoupení pozemku pro přístupovou cestu. 
4. Doplnění dokumentace - Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče. 
5. Stanovení podmínek k podání nabídek na dodávku stavebních prací na akci. 
6. Úprava vjezdů Vrábče-náves. 
7.  Zřízení prostor pro sportovní vyžití. 
8. Různé. 

 
1. ZO schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Vodovod Křemže  +  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2004  
/Schváleno 9 hlasy/ 

 
2. Dotaci z Programu obnovy venkova- částku 140.000,--Kč ZO přijímá. 
 
3. Manželé Stropkovi zaslali žádost o vykoupení pozemků ve Slavči do obecního vlastnictví. Jedná se totiž 

o přístupovou cestu k rodinnému domu Stropkových. Zastupitelé pověřili starostu, aby do příštího zasedání 
zajistil na Katastrálním úřadu veškeré dostupné informace a tento problém bude ZO řešit v příštím jednání. 

 
4. Doplnění dokumentace pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Vrábče. Starosta 

seznámil ZO s pěti body, které příslušnou dokumentaci doplňují a jsou navrženy v zájmu obce. ZO pověřilo 
Z. Kubatu, F. Ohrazdu a Ing. L. Fessla vypracováním připomínek k předmětné dokumentaci. 

 
5. Stanovení podmínek k podání nabídek na dodávku stavebních prací na akci Úprava vjezdů Vrábče-náves, 

které budou realizovány v období červenec 2005 - říjen 2005. Oslovené firmy předloží zpracované nabídky a 
zastupitelé vyberou firmu, která zakázku zrealizuje. 
/Schváleno 9 hlasy/ 

 
6. Návrh na využití prostor po bývalém obchodu ve Vrábči-ves pro účely sportovního využití např. posilovny. 

Určité pochopení se v řadách zastupitelů našlo, takže by bylo dobré, kdyby se určitým způsobem vyřešilo 
zorganizování této akce. 

 
7. Různé - starosta informoval ZO o položení věnce k pomníku u rozcestí Slavče v rámci oslav 60.výročí 

osvobození. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1. 6. 2005 od 18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
 
 
 
Ve Vrábči dne 4. 5. 2005 v 20.30 hod. 
 
 
Zapsala: paní Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, pan Kubata   
 
 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 6/2005 
 
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 
 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 
  
1. Volí ověřovatele zápisu 

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

2.1. Závěrečný účet Svazku obcí Vodovod Křemže. /9 hlasů pro/ 
2.2. Příjem dotace z POV ve výši 140.000,--Kč na akci „Zpevnění vjezdů Vrábče-ves”. /9 hlasů pro/ 
2.3. Stanovení podmínek k podání nabídek na dodávku stavebních prací na akci Úprava vjezdů Vrábče-

náves. /9 hlasů pro/ 
 

3. Bere na vědomí    
3.1. Návrh na využití prostor po bývalém obchodu ve Vrábči-ves pro účely sportovního využití. 
 

4. Ukládá starostovi      
4.1. Zajistit podklady z KÚ ve věci žádosti manželů Stropkových bytem Slavče 45 ohledně přístupové cesty 

k jejich RD. 
4.2. Vypracovat připomínky k dokumentaci „Doplnění dokumentace pokračování činnosti prováděné 

hornickým způsobem na ložisku Vrábče ve spolupráci s panem Z. Kubatou a Ing. L. Fesslem. 
 
  
Ve Vrábči, dne  4. 5. 2005 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ............................     ........................ 
 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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

 
 


