
 

 

ZÁPIS č. 7/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 1. 6. 2005 OD 18.00 HODIN 
 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Brutovský, Trapl, Kubata, Štifter,Trnka, Neubauerová, Korch 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4. 5. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne  4. 5. 2005. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata.. 
 
 Program:  

1. Výběr dodavatele na stavbu „Zpevnění vjezdů Vrábče-ves“. 
2. Závěrečný účet obce Vrábče +  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2004. 
3. Závěrečný účet Svazku obcí Blanský les - podhůří + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku za rok 2004. 
4. Rozpočtové opatření 1/2005. 
5. Žádost o změnu ÚP manželů Khoutových. 
6. Žádost paní Koudelkové o souhlas k trvalému užívání parcely č. 1616/1 Slavče. 
7. Vybudování části kanalizace v osadě Slavče. 
8. Žádost pana R. Homolky - vykoupení pozemku pro přístup k nemovitosti. 
9. Technicko-ekonomická studie digitálního bezdrátového rozhlasu. 
10. Vykoupení pozemku pro vodojem Slavče.  

 
1. Při výběru dodavatele na stavební akci „Zpevnění vjezdů  Vrábče-ves“ byla sedmi hlasy po důkladném 

posouzení všech devíti cenových nabídek vybrána  firma DOPRASTAV-CB, která akci zrealizuje za cenu 
Kč 1.801.499,-- bez DPH – viz příloha Zápis - otevírání obálek. 

 
2. ZO projednalo a následně schválilo Závěrečný účet obce Vrábče +  zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Vrábče za rok 2004 bez výhrad. 
 

3. ZO projednalo a následně schválilo Závěrečný účet Svazku obcí Blanský les - podhůří +  zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2004 bez výhrad. 

 
4. ZO schválilo Rozpočtové opatření 1/2005. K vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů bude použita třída 8 - 

financování, položka 8115.  
 
5. Žádost manželů Khoutových o změnu ÚP obce Vrábče byla ZO schválena a dále ZO rozhodlo, že bude 

zveřejněna výzva ve zpravodaji - Novinkách pro ostatní občany, aby si své případné žádosti ohledně změny 
ÚP podali písemně na OÚ do 31. 8. 2005. Každá změna ÚP bude hrazena ze strany žadatele. 

 
6. ZO projednalo žádost paní Koudelkové o souhlas s trvalým užíváním části parcely č. 1616/1 v k.ú. Slavče. 

ZO souhlasí s umístěním podpěrného sloupu na hranici parcely 1616/1 v k.ú. Slavče. 
 
7. Vybudování části kanalizace v osadě Slavče, kde se propadlo potrubí a protože odpad odtéká do rybníka, 

jedná se o ekologickou havárii. ZO schválilo vybudování nové kanalizace v tomto krátkém úseku (cca 16 m). 
 
8. Žádost pana Radima Homolky o vykoupení pozemku pro přístup k nemovitosti byla ZO posouzena a 

neschválena. ZO doporučuje, aby se celá záležitost vyřešila věcným břemenem mezi majiteli pozemků. 
 



 

 

 
 
 
 
9. ZO schválilo technicko-ekonomickou studii digitálního bezdrátového rozhlasu. Předpokládaná  kalkulace této 

akce je cca Kč 400.000,-- a bude řešena později v rámci získání možné dotace. 
 
10. ZO schválilo vykoupení pozemků  parcela č. 196/11, 196/12, 199/8, 1616/7 a 196/13 v k.ú. Slavče do 

vlastnictví obce Vrábče za cenu dohodou 15,--Kč/m2 pro majetkoprávní vypořádání vodojemu ve Slavči.  
 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3. 8. 2005 od  19.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
 
Ve Vrábči, dne 1. 6. 2005 ve 20.30 hod. 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Fessl    pan Kubata     
 
 
 
 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 7/2005 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 
  
1. Volí ověřovatele zápisu 

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

1.1. Dodavatele na stavbu „Zpevnění vjezdů Vrábče-ves“ firmu DOPRASTAV-CB za cenu díla 
Kč 1.801.499,--Kč bez DPH.  
/7 hlasů pro, 2 hlasy proti/ 

1.2. Závěrečný účet obce Vrábče + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2004 
bez výhrad.  
/9 hlasů pro/ 

1.3. Závěrečný účet Svazku obcí Blanský les - podhůří + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
svazku za rok 2004 bez výhrad. 
/9 hlasů pro/ 

1.4. Rozpočtové opatření 1/2005.  
/9 hlasů pro/ 

1.5. Vypracování změny ÚP obce Vrábče č. 1/2005. 
/9 hlasů pro/ 

1.6. Umístění podpěrného sloupu u RD paní Koudelkové na hranici parcely 1616/1 v k.ú. Slavče. 
/9 hlasů pro/ 

1.7. Vybudování části kanalizace v osadě Slavče. 
/9 hlasů pro/ 

1.8. Technicko-ekonomickou studii digitálního bezdrátového rozhlasu.  
/9 hlasů pro/ 

1.9. Vykoupení parcel č. 196/11, 196/12, 199/8, 1616/7 a 196/13 v k.ú. Slavče do vlastnictví obce Vrábče za 
cenu dohodou 15,--Kč/m2 pro majetkoprávní vypořádání vodojemu ve Slavči. 
/9 hlasů pro/ 

 
2. Neschvaluje 

2.1. Žádost pana Radima Homolky o vykoupení pozemku pro přístup k nemovitosti č.p. 45 Slavče. 
/9 hlasů neschvaluje/ 

 
 
Ve Vrábči, dne 1. 6. 2005 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
  ............................     ........................ 
 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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


