
 
ZÁPIS č. 10/2006 

 
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 15.11.2006 OD 19:00 HODIN 

 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
Přítomni: p.Ohrazda, Hálová, Hesová, Zdrha, Trapl, Novotný, Fessl, Kubata, Trnka 
  
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4. 10. 2006. 
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  4. 10. 2006. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 9 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 Program:  

1. Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce  
2. Rozpočtové opatření č. 5/2006 
3. Zpráva o výsledku hospodaření k 30. 9. 2006 
4. Schválení odměn neuvolněným členům ZO 
5. Návrh členů výborů a komisí   
6. Návrh zástupců jednotlivých osad  
7. Nabídka na elektrický pohon zvonu v kapli sv.Václava ve Vrábči 
8. Ukončení nájmu nebytových prostor Vrábče 40 - Hospoda na zastávce 
9. Změna územního plánu v sídle Kroclov - námitka Ing. Nekoly 
10. Vydávání zpravodaje Vrábečské novinky 
11. Ukončení pravomocí stavebních komisí 
12. Návrh rozpočtu na rok 2007 

    
    
1. ZO projednalo a následně schválilo Jednací řád zastupitelstva obce. Schváleno 9 hlasy. 
 
2. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2004. viz. příloha. Schváleno 9 hlasy. 
 
3. ZO schválilo zprávu o výsledku hospodaření k 30.9.2006. Schváleno 9 hlasy. 
 Stav finančních prostředků k 1. 1. 2006  1,244.704,00 
 Příjmy k 30. 9. 2006    3,412.768,56 
 Výdaje              - 2,461.346,03 
 Stav finančních prostředků k 30. 9. 2006  2,196.127,33 
 Rozpočet upravený k 30. 9. 2006 
 příjmy      3,360.369,-- 

financování     -  138.977,-- 
 celkem      3,221.392,--  plnění 92,79 % 
 výdaje      3,221.392,--  plnění 66,89 % 
 
4. ZO schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO a předsedům výborů a komisí ve stejné výši 

jako mělo dosavadní ZO s platností od 1. 11. 2006. 
 místostarosta              3.160,--Kč 
 předseda výboru - komise  925,--Kč 

 



 
  
 
 

člen ZO    230,--Kč   
Schváleno 9 hlasy. 

 
5. ZO projednalo ukončení činnosti výborů a komisí ke dni voleb do ZO dne 20. 10. 2006 a následně schválilo 

návrh nových členů do výborů a vzalo na vědomí návrh starosty na jmenování nových členů komisí při OÚ 
Vrábče s platností od 1.11.2006. 

 
 Finanční výbor:  Hesová Jana 
    Novotný Miroslav 
 Kontrolní výbor:  Hálová Ludmila 
    Zdrha Jan 
 Sociální komise:  Miroslava Candrová 
    Michaela Márová 
 Stavební komise:  Karel Ardolf 
    Pavel Záviš 
    Miroslav Kadlec 
 Schváleno 9 hlasy. 
 
 
 
6. ZO projednalo a následně schválilo předložený návrh ohledně zástupců jednotlivých osad a částí obce:  

Schváleno 9 hlasy. 
     Koroseky + Rozinka   Jana Hesová + Jan Zdrha 
     Vrábče-ves  jižní část + U Dvořáčků  Zdeněk Kubata 

Vrábče-ves  severní část   Ing. Lubomír Fessl 
Kroclov     Ludmila Hálová   
Vrábče-zastávka před tratí + Nová Hospoda Karel Trnka   
Vrábče-zastávka za tratí   Miroslav Novotný 
Slavče     Ing. Jan Trapl 

 
7. ZO posoudilo nabídku na elektrický pohon zvonu v kapli sv.Václava ve Vrábči od firmy V. Borovka - 

ELEKTRO za cenu 28.560,--Kč vč. DPH a rozhodlo tuto nabídku akceptovat, protože je tato nabídka cca o 
10.000,--Kč levnější než nabídka firmy ELEKON s.r.o. 
Schváleno 9 hlasy. 

 
8. ZO vzalo na vědomí vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor ve Vrábči č.p. 40 - Hospoda na 

zastávce ze strany nájemce Romana Houšky k 30. 11. 2006. Na základě této skutečnosti ZO rozhodlo tyto 
prostory nabídnout k pronájmu zájemcům, kteří předloží  písemnou nabídku do 11.00 hodin 6. 12. 2006 na 
OÚ Vrábče, která bude splňovat podmínky obce a obsahovat tyto údaje: 

  1) kopii ŽL 
  2) délka praxe + místo působení v oboru 
  3) podnikatelský záměr 

Na základě vyhodnocení těchto nabídek ZO na svém zasedání dne 6. 12. 2006 vybere budoucího nájemce. 
Schváleno 9 hlasy.  

 

 



 
 
 
 
 
9. ZO bylo seznámeno se čtyřmi dopisy Ing. Nekoly ohledně námitky - nesouhlasu s navrženou Změnou č. 1 

ÚP obce Vrábče v lokalitě Kroclov a pověřilo starostu obce o zaslání odpovědi na tuto námitku s tímto 
vyjádřením: „Veřejná vyhláška (vyvěšena na úřední desce OÚ Vrábče dne 4. 5. 2006 a sejmuta dne 8. 6. 
2006), kterou bylo provedeno oznámení - Vystavení a projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 
obce Vrábče v termínu od 9. 5. 2006 do 7. 6. 2006 a stanovení Veřejného projednání na den 7. 6. 2006 
v 9.00 hodin na Magistrátu města Č. Budějovice umožňovala s možností ve lhůtě do 15 dnů od posledního    
dne vystavení, tj. do 22. 6. 2006, uplatnit své podněty (§ 20 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů). Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla Vaše námitka podána, nebylo možno jí 
akceptovat. V současné době je Návrh zadání změny č. 1 ÚP předložen ke stanovisku na Krajském úřadě 
v Č. Budějovicích. Po vydání stanoviska bude Návrh zadání schválen ZO. Po té bude zpracován Návrh, 
který bude řádně zveřejněn - vyvěšen a projednán a Vy budete mít možnost se ve stanovené lhůtě vyjádřit - 
podat námitku. Schváleno 8 hlasy, proti 1 hlas.   

 
10. Firma INPRESS a.s., která zajišťuje tisk zpravodaje Vrábečské Novinky za cenu 1.000,-Kč za 250 kusů 

výtisků oznámila, že tato cena zdaleka neodpovídá nákladům výtisků a doporučila obci, aby zpravodaj byl 
vydáván ve spolupráci s další obcí, a tím by se náklady na tisk zlevnily a rozdělily. ZO souhlasí s návrhem 
starosty, aby bylo vstoupeno v jednání s obcí Boršov. ZO souhlasí v případě dohody s obcí Boršov, 
s uhrazením podílu na tisk zpravodaje s částkou do výše 2.500,--Kč za 250 kusů výtisků. Schváleno 9 hlasy.  

 
11. ZO vzalo na vědomí informaci od Krajského úřadu pro Jihočeský kraj odboru územního plánování, 

stavebního řádu a investic ohledně toho, že k 31. 12. 2006 končí výkonná pravomoc obcí na úseku 
stavebního řádu (část pravomoci stavebního úřadu), která je zajišťována prostřednictvím příslušné komise - 
stavební. Od 1. 1. 2007 bude veškerý výkon státní správy na úseku stavebního řádu vyplývající ze zákona 
č. 183/2006 Sb., (nový stavební zákon), vykonávat příslušný obecný stavební úřad a to je pro obec Vrábče  

      stavební úřad České Budějovice. Schváleno 9 hlasy. 
 
12. ZO projednalo a následně schválilo Návrh rozpočtu pro rok 2007, který je vyrovnaný a bude vyvěšen po  

dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Vrábče k možnému vyjádření občanů. 
        - Příjmy 3,562.000,--Kč 
     - Výdaje  3,562.000,--Kč 
     Schváleno 9 hlasy.    
  
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6. 12. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 
 
Ve Vrábči dne 15. 11. 2005 v 21:20 hod. 
 
Zapsal:    Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 

 



 
USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 10/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 9 z 9 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

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

2.1. Jednací řád zastupitelstva obce Vrábče (9 hlasů pro) 
2.2. Rozpočtové opatření č.5/2006 (9 hlasů pro) 
2.3. Zprávu o výsledku hospodaření k 30.9.2006 (9 hlasů pro) 
2.4. Odměny neuvolněným členům ZO s platností od 1. 11. 2006. 

  místostarosta            3.160,--Kč 
  předseda výboru - komise 925,--Kč 
  člen ZO   230,--Kč   

(9 hlasů pro)      
2.5. Členy výborů  (9 hlasů pro) 
2.6. Zástupce jednotlivých osad  (9 hlasů pro) 
2.7. Nabídku na elektrický pohon zvonu v kapli sv. Václava ve Vrábči od firmy V. Borovka - ELEKTRO za 

cenu 28.560,--Kč včetně DPH (9 hlasů pro) 
2.8. Oznámení o pronájmu nebytových prostor Vrábče 40 - Hospoda na zastávce (9 hlasů pro) 
2.9. Tisk zpravodaje Vrábečské Novinky za cenu do výše 2.500,--Kč za 250 kusů výtisků (9 hlasů pro) 
2.10. Návrh rozpočtu na rok 2007 (9 hlasů pro) 

 
3. Bere na vědomí 

3.1. Ukončení pravomocí stavebních komisí od 1. 1. 2007 (9 hlasů pro) 
3.2. Jmenování členů  komisí  (9 hlasů pro) 

 
 
4. Pověřuje starostu 

4.1. Zaslat vyjádření k námitce Ing. Nekoly ohledně změny č. 1 ÚP obce Vrábče lokalita Kroclov  (8 hlasů 
pro, 1 hlas proti) 

 
Ve Vrábči dne 15. 11. 2006 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
  ............................     ........................ 
 
           Ing.Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 
 
  ............................     ............................ 

   

 


