
 

 

ZÁPIS č. 9/2005 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 7. 9. 2005 OD 19.00 HODIN 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Fessl, Trapl, Kubata,Trnka, Neubauerová, Korch, Brutovský, Štifter 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3. 8. 2005. 
 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 3. 8. 2005. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata 
 
 Program:   

1. Zánik mandátu člena zastupitelstva obce. 
2. Rozpočtové opatření 3/2005. 
3. Nabídka Heraldické kanceláře na zhotovení návrhu na znak obce. 
4. Vykoupení parcely č. 1621/22 a 456/3 v k. ú. Slavče.   
5. Vykoupení parcely č. 413/3 v k. ú. Vrábče. 
6. Žádost manželů Šmídových o vykoupení části parcely č. 555/6 a 546/5 v k. ú. Vrábče o výměře 57 m2. 
7. Žádost do POV pro rok 2006. 
8. Schválení zpracovatele změny č. 1 ÚP obce Vrábče. 
9. Možnost připojení bezdrátového internetu. 
10. Seznámení s posudkem o vlivech záměru na životní prostředí – pískovna. 
11. Zakoupení kamen pro restauraci Vrábče-ves. 

 
1. Dopisem p. Alberta Brutovského byla ZO a starostovi sdělena žádost o zániku mandátu člena ZO dle § 69 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
2. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

Příjmy - rozpočet po provedení RO činí 3,102.900,--Kč 
Výdaje - rozpočet po provedení RO činí 3,083.500,--Kč 
K vyrovnání rozpočtu po provedení RO č. 3 bude použito tř. 8 financování pol. 8115 ve výši 19.400,--Kč. 

 
3. Nabídka heraldické kanceláře Ing. Milana Daňka na zhotovení návrhu na znak obce byla přijata. 
 
4. ZO schválilo vykoupení parcely č. 1621/22 a 456/3 v k. ú. Slavče. 
 
5. ZO schválilo vykoupení parcely č. 413/3 v k. ú. Vrábče. 
 
6. ZO projednalo žádost  manželů Šmídových bytem Vrábče čp. 134 ohledně odkoupení parcely č. 555/6 a 

546/5 v k. ú. Vrábče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Oznámení o prodeji parcel bude vyvěšeno 
na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a po té ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti. 

 
7. ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2006. V rámci programu POV dotační titul č. 1 na akci „Výměna 

okapů na budově OÚ Vrábče” v částce cca 80.000,--Kč - dotace 40.000,--Kč  a  dotační titul č. 4 na akci 
„Rekonstrukce místní komunikace za Knitlů” v částce cca 300.000,--Kč - dotace 150.000,--Kč. Finanční podíl 
obce bude kryt z rozpočtu obce. 

 
8. Do 31. 8. 2005, kdy na úřední desce byla vyvěšena výzva k vyjádření občanů o změnu  č. 1 ÚP obce Vrábče 

přišlo na OÚ celkem 10 podnětů. Zpracováním změn bude pověřen Ing. arch. Štěpán. 
 



 

 

 
 
 
 
9. Možnost připojení bezdrátového internetu - nabídku firmy STARNET - ZO posoudí tuto nabídku a na příštím 

zasedání zaujme závazné stanovisko. 
 
10. ZO bylo starostou seznámeno s dokumentací posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 

100/2001 Sb. -  písemné stanovisko bude zasláno Krajskému úřadu. 
 
11. Restaurace „Na rynku” Vrábče-ves nutně potřebuje pro svůj provoz nová kamna - ZO schvaluje zakoupení. 
     
 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 5. 10.  2005 od 18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
 
Ve Vrábči, dne 7. 9. 2005 ve 20.40 hod. 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
 
 
 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 9/2005 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 8 z 8 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

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

2.1. Rozpočtové opatření 3/2005. /8 hlasů pro/ 
2.2. Nabídku Heraldické kanceláře Ing. Milana Daňka na zhotovení návrhu na znak obce. /8 hlasů pro/ 
2.3. Vykoupení parcely č. 1621/22 a 456/3 v k. ú. Slavče za cenu znaleckého posudku. /8 hlasů pro/ 
2.4. Vykoupení parcely č. 413/3 v k. ú. Vrábče za cenu znaleckého posudku. /8 hlasů pro/  
2.5. Podání žádostí do POV pro rok 2006 - dotační titul č. 1 na akci „Výměna okapů na budově OÚ 

Vrábče”dotace 40.000,--Kč a dotační titul č. 4 na akci „Rekonstrukce místní komunikace za Knitlů”     
dotace 150.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu obce. /8 hlasů pro/ 

2.6. Zpracovatele změny č. 1 ÚP obce Vrábče Ing. arch. Štěpána. /8 hlasů pro/ 
2.7. Zakoupení kamen pro restauraci „Na rynku” Vrábče-ves. /8 hlasů pro/ 

 
3. Pověřuje starostu 

3.1. Vyvěsit oznámení o prodeji parcel  č. 555/6 a 546/5 v k. ú. Vrábče na úřední desce OÚ po dobu 15 
dnů. /8 hlasů pro/ 

 
4. Bere na vědomí    

4.1. Sdělení o zániku mandátu člena ZO p. A. Brutovského dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
4.2. Nabídku firmy STARNET ohledně možnosti připojení bezdrátového internetu.  
4.3. Dokumentaci - posudek o vlivech záměru „Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na 

ložisku Vrábče na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb.        
          
 
Ve Vrábči, dne 7. 9. 2005 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ............................     ........................ 
 
 

                Karel Trnka                    František Ohrazda 
                místostarosta                 starosta obce 

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

 
 


