
 
ZÁPIS 

 
 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE, KONANÉHO DNE 
1. 11. 2006 V RESTAURACI „NA RYNKU” VE VRÁBČI. 
 
Přítomni: pp. Ohrazda, Trnka, Kubata, Fessl, Novotný, Trapl, Zdrha, Hesová, Hálová 
 + občané dle prezenční listiny. 
 
Ustavující jednání zahájil a řídil pan Trnka, který přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
 
1. Program:  

1. Zahájení 
2. Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb  
3. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce 
4. Volba volební a návrhové komise pro přípravu 
5. Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí 
6. Organizační záležitosti, diskuse 
7. Zpráva návrhové komise - přednesení návrhu na usnesení 
8. Závěr 

 
O návrhu jednání bylo hlasováno, schválen jednohlasně. 
 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kubata a ing. Fessl. 
Zapisovatelem byla jmenována paní Neubauerová. 
 
2. Do mandátové komise pro ověření voleb byli navrženi: 
 pan František Ohrazda - předseda 
 paní Jana Hesová - člen 
 pan Jan Zdrha  - člen 

O návrhu bylo hlasováno a všichni členové mandátové komise byli schváleni jednohlasně. 
 

Předseda mandátová komise pan Ohrazda přednesl zprávu mandátové komise, která potvrdila 
správnost zápisu okrskové volební komise a bylo ověřeno osvědčení o zvolení členů obecního 
zastupitelstva (viz příloha č.1). 

 
 Zpráva schválena jednohlasně. 
 
3. Dalším bodem programu bylo složení slibu členů obecního zastupitelstva. Pan Trnka přečetl „Slib“, který 

potom každý zvolený člen obecního zastupitelstva podepsal a obdržel osvědčení. 
 
4. Do volební a návrhové komise byli navrženi: 
 
 pan Ing.Jan Trapl  - předseda 
 pan Miroslav Novotný - člen 
 paní Ludmila Hálová - člen 
 O návrhu bylo hlasováno -  všichni členové volební komise byli schváleni jednohlasně. 
 
5. Provedena volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí. 

Předseda volební komise pan Trapl přednesl návrh na kandidáty, ke kterému nebyly vzneseny žádné 
připomínky a mohlo proto proběhnout veřejné hlasování.  

 



 
  
  

 
 
 
Starosta obce - navržen a zvolen    pan František Ohrazda 

 Zástupcem starosty - navržen a zvolen  pan  ing.Jan Trapl  
 Předsedou finančního výboru - navržen a zvolen pan  Karel Trnka  
 Předsedou kontrolního výboru - navržen a zvolen pan  Zdeněk Kubata 
 Předsedou sociální komise - navržena a zvolena paní Alena Neubauerová 
 Předsedou komise výstavby - navržen a zvolen pan ing. Lubomír Fessl 
 
 Výsledky hlasování (viz příloha č.2) 
 

Pan Trnka blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty obce Vrábče a předává mu další 
řízení dnešního zasedání. 

 
 Pan Trnka složil „Slib” do rukou pana starosty. 
 
6. Nově zvolený starosta pan František Ohrazda se ujal dalším řízením schůze a v první řadě poděkoval 

občanům za účast ve volbách a poblahopřál nově zvoleným členům zastupitelstva obce.  
    

 Dále přítomné členy seznámil s těmito body: 
- Příští zasedání ZO se uskuteční dne 15. 11. 2006 v 19.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 - Zasedání OZ se budou konat vždy 1. pracovní středu v měsíci v kanceláři OÚ Vrábče; 
    všechna zasedání jsou veřejná. 
  - Otázka besedy s občany - posoudí ZO. 
 - Výpověď nájemce „Hospody na zastávce”. 
 - Shrnutí akcí, které byly naplánovány a uskutečněny v minulém volebním období: 

- zaplacení úvěru na plynofikaci, provedení povodňové stoky Vrábče-zastávka, opravy místních 
komunikací - budou pokračovat, výstavba kanalizačních sběračů v lokalitách nové zástavby, 
schválen konečný návrh územního plánu obce Vrábče, provedena oprava skladu(stodoly) ve 
Vrábči-zastávka, vybudování veřejného osvětlení a čekárny na rozcestí Slavče. 

 Starosta dále zmínil akce, které nebyly naplánované, přesto se je podařilo uskutečnit: 
- oprava vjezdů Vrábče-ves, rekonstrukce objektu č.p. 40  hospoda + obchod Vrábče-zastávka, výměna 
okapů na budově OÚ Vrábče, zprovoznění veřejného internetu v knihovně, bezdrátový rozhlas do všech 
domácností (bude do 30. 11. 2006). 
Za nepříjemné záležitosti, které proběhly v minulém volebním období, označil pan starosta především 
zrušení MŠ ve Slavči - na druhé straně prodej budovy byl proveden dobře a částka 1 mil. Kč zůstává na 
účtu a bude použita pro opravu vodovodu Slavče. Druhou věcí je zrušení obchodu ve Vrábči-ves, který 
nebylo možné již dále udržet pro velmi malý zájem občanů o nakupování - malý obrat. 

 
 Dále pan starosta nastínil úkoly pro příští období, které čekají na zastupitele. 

- údržba a vysazování zeleně 
- záruční oprava chodníků ve Vrábči-zastávka 
- zbudování dětského hřiště Vrábče-zastávka 
- oprava místních komunikací - cesta kolem hřbitova, zkratka ze zastávky do Slavče, cesta ke 
Dvořáčkům  a další 
- výstavba komunikace pod tratí 
- oprava fasády kostela (požádáno o dotaci) 
- slavnost k výročí výstavby kostela - 28. září 2007 při té příležitosti vysvěcení praporu obce 
- výměna oken v budově obecního úřadu ( požádáno o dotaci) 
- vybudovat chodník ve spodní části Vrábče-ves na základě žádosti občanů 

 



 
 
 
 
- výstavba chodníku Vrábče-ves na Novou Hospodu - pokud budou získány finanční prostředky z fondů 
EU či jiných  zdrojů 
- rekonstrukce veřejného osvětlení v osadě Koroseky 
- výměna vodovodního řádu v osadě Slavče (v případě nutnosti) 
- nefinanční pomoc - podpora při hledání investora pro novou výstavbu rodinných domů a  
   vykoupení parcel od soukromých vlastníků 

 
Poté pan starosta otevřel diskusi pro občany i nové zastupitele, ale protože nikdo neprojevil zájem, bylo 
přistoupeno k dalšímu bodu. 

     
7. Předseda volební a návrhové komise pan ing.Trapl přečetl Návrh na usnesení z dnešního zasedání. 

O návrhu usnesení bylo hlasováno a návrh usnesení byl všemi přítomnými členy ZO schválen (viz příloha 
č. 3). 

 
8. Na závěr poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním ustavujícím zasedání, popřál všem 

pevného zdraví, osobní a rodinné pohody a zastupitelům popřál  hodně zdaru v jejich práci pro blaho obce. 
  
 
 
Ve Vrábči dne 1. 11. 2006 ve 20.30 hodin 
 
 
 
Zapsala: Neubauerová 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Lubomír Fessl  pan Zdeněk Kubata 
 
 
    ...................................  ..................................... 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 


