
 

 

ZÁPIS č. 4/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 5. 4. 2006 OD 18.00 HODIN 
 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Trapl, Kubata, Neubauerová, Korch, Štifter, Trnka 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 22. 2. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 22. 2. 2006. 
 
Zapisovatel: p. Neubauerová 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrh programu: 

1. Informace firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. 
2. Závěrečný účet obce Vrábče + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2005. 
3. Smlouva o pronájmu nebytového prostoru - půdní místnost v čp. 33 Vrábče. 
4. Seznámení s Nařízením vlády č.50/2006 Sb. 
5. Usnesení č. 19 ze XIX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les – podhůří. 
6. Zařazení do změny č. 1 ÚP obce Vrábče přeložení navržené komunikace v ÚP obce Vrábče lokalita 

Vz9. 
7. Žádost p.Hálové o zařazení parcel č. 1118/1, 1118/2 a 1119/1 v k. ú. Vrábče do změny č. 1 ÚP obce 

Vrábče. 
8. Kupní smlouva na prodej surového dřeva. 
9. Opatření č. 1 hejtmana Jihočeského kraje. 
10. Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj č. X/2006. 

    
Hlasování o programu jako celku - pro 8 - program byl schválen. 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 8 - návrh byl přijat. 
 
1. Hosty zasedání zastupitelstva obce byli na vlastní vyžádání zástupci firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. 

pánové Zemánek st., Zemánek ml a Procházka. Jejich snahou bylo formou prezentace přiblížit práci firmy a 
pokusit se vyvrátit obavy možných negativních důsledků těžby písku v naší obci. Fotografie z několika 
těžebních míst v republice vypovídaly o dobře provedené rekultivaci jak zalesněním, tak zatravněním, takže 
krajina po těžbě vypadá velmi  dobře, jakoby nebyla ani těžbou dotknuta, ráz krajiny je velmi citlivě 
zachován. 
Po skončení prezentace vyvolal pan starosta diskusi a vyzval obě strany, aby projevily své názory, dotazy a 
připomínky, neboť by bylo vhodné celou věc projednat ku prospěchu obce a zároveň i firma přivítá naše 
jasné stanovisko. Ing.Fessl nastolil otázku 2% podílu obce na společnosti a zpětném odkupu vytěžených 
pozemků obcí Vrábče. Obě strany se dohodly na sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, kde budou jasné 
údaje o čase, ceně atd. Pan Zemánek st. předloží tento požadavek na Valné hromadě firmy. 

 
2. ZO projednalo a následně schválilo Závěrečný účet obce Vrábče (Vyvěšeno dne 6. 3. 2006; sejmuto dne 22. 

3. 2006) + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2005 (Vyvěšeno 1. 3. 2006; 
sejmuto dne 22. 3. 2006)  bez výhrad. Chyby a nedostatky méně závažného charakteru uvedené ve zprávě 
byly dne 30. 3. 2006 odstraněny viz příloha - Informace o odstranění chyb a nedostatků zaslaná na Krajský 
úřad Jihočeského kraje.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

 



 

 

 
 
 
3. ZO projednalo žádost slečny Radky Kalkušové, která  požádala OÚ o pronájem půdního prostoru v budově 

OÚ ve Vrábči pro účely zřízení nahrávacího studia. Nabídka pronájmu byla zveřejněna 15 dní na úřední 
desce a vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce nepřihlásil ZO schválilo pronájem těchto prostor za cenu 
1.000,--Kč měsíčně na dobu  určitou do 31. 3. 2007 slečně R. Kalkušové, Vrábče 37.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
4. ZO vzalo na vědomí Nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. ZO 

souhlasí, aby odměna za výkon funkcí neuvolněných členů ZO byla  zvýšena o 5% měsíčně s platností 
vyplácení od 1. 1. 2006.dle Nařízení vlády.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

       
5. Starosta obce seznámil ZO s Usnesením č. 19 ze XIX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les – 

podhůří, konaného dne 7. 3. 2006 a ZO vzalo toto usnesení na vědomí.  
 
6. ZO projednalo návrh pana starosty ohledně zařazení  do změny č. 1 ÚP obce Vrábče přeložení navržené 

komunikace v ÚP obce Vrábče z parcely č. 469 na parcelu č. 472 v k. ú. Vrábče v lokalitě Vrábče-zastávka 
Vz9 a doporučilo tuto žádost postoupit k řešení zpracovateli změny č. 1 ÚP - Architektonický ateliér Štěpán. 
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
7. ZO projednalo žádost p. Hálové o zařazení parcel č. 1118/1, 1118/2 a 1119/1 v k. ú. Vrábče do změny č. 1 

ÚP obce Vrábče a doporučilo tuto žádost postoupit k řešení zpracovateli změny č. 1 ÚP - Architektonický 
ateliér Štěpán.  
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
8. ZO projednalo a následně schválilo předloženou Kupní smlouvu na prodej surového dřeva z obecních lesů 

mezi obcí Vrábče a firmou Jihozápadní dřevařská a.s. se sídlem v Sušici za  
- surové kmeny jehličnaté BO  cca 70 m3  450,-Kč/m3 + DPH  
- PVJ BO III. tř.c. d. čep 16 cm+  cca 180 m3   950,-Kč/m3 + DPH. 
/Schváleno 8 hlasy./ 

 
9. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně Opatření č.1 hejtmana Jihočeského kraje, které se týká vyhlášení 

nouzového stavu v důsledku rozsáhlých povodní. 
 
10. ZO vzalo na vědomí Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj č. X/2006, které se týká 

mimořádných veterinárních opatření aviární influenzy (ptačí chřipky) v Jihočeském kraji. Pásmo dozoru bylo 
stanoveno pro osadu Koroseky a samotu Hrozinka. 

 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3. 5. 2006 od 18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče     
 
Ve Vrábči, dne 5. 4. 2006 v 20.00 hod. 
 
 
Zapsala:   paní Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 4/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 8 z 8 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Zdeněk Kubata 
 

2. Schvaluje  
2.1. Závěrečný účet obce Vrábče+ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok  2005  

bez výhrad. (8 hlasů pro)  
2.2. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v čp. 33 Vrábče - půdní prostor  za cenu 1.000,--Kč měsíčně 

na dobu určitou do 31. 3. 2007 slečně Radce Kalkušové, Vrábče 37. (8 hlasů pro)  
2.3. Navýšení odměny neuvolněným členům ZO o 5% dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb. (8 hlasů pro) 
2.4. Zařazení do změny č. 1 ÚP obce Vrábče přeložení navržené komunikace v ÚP obce Vrábče  z parcely 

č. 469 na parcelu č. 472 v k. ú. Vrábče. (8 hlasů pro)  
2.5. Žádost p. J. Hálové o zařazení parcel č. 1118/1, 1118/2 a 1119/1 v k. ú. Vrábče do změny č. 1ÚP obce 

Vrábče. (8 hlasů pro) 
2.6. Kupní smlouvu na prodej surového dřeva z obecních lesů. (8 hlasů pro)  

  
3. Bere na vědomí    

3.1. Informaci od firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. ohledně stanovení dobývacího prostoru. 
3.2. Usnesení č. 19 ze XIX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les – podhůří. 
3.3. Opatření č. 1 hejtmana Jihočeského kraje 
3.4. Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj č. X/2006 

 
 
 
Ve Vrábči, dne 5. 4. 2006 

 
 

 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

 
    
 
          Vladislav Korch     František Ohrazda 
           člen zastupitelstva    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PŘÍLOHA K ZÁPISU 4/2006 

 
  
PŘIJATÁ OPATŘENÍCH K NÁPRAVĚ CHYB UVEDENÝCH VE ZPRÁVĚ O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005. 
 
 
Zastupitelstvo obce Vrábče projednalo a schválilo dne 5. 4. 2006 závěrečný účet obce Vrábče za rok 2005 spolu 
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření za rok 2005 byly zjištěny chyby 
méně závažného charakteru a to, že obec má dle Výpisu ze SCP k 31. 12. 2005 zastavěny akcie JČP v hodnotě 
100.000,--Kč, které nejsou vedeny na analytické evidenci a obec má vedena věcná břemena na podrozvahové 
evidenci v kusech, správně dle zákona č. 151/1997 Sb, § 18 - nelze-li zjistit cenu, oceňuje se právo jednotnou 
částkou 10.000,--Kč.   
 
Opatření k nápravě byla přijata a to tím, že: 
a) Zastavěné akcie JČP v hodnotě 100.000,--Kč byly převedeny dne 20. 3. 2006 na analytický účet číslo 069 

01. 
b) Věcná břemena byla zavedena dne 20. 3. 2006 do účetní evidence  na podrozvahové účty dle zákona 

č.151/97 Sb., a to v peněžní hodnotě  na základě uzavřených smluv a u věcných břemen bez úplaty bylo 
ocenění práv týkající se věcných břemen ohodnoceno jednotnou částkou 10.000,--Kč.  

 
Tímto byly chyby zjištěné při přezkoumání odstraněny. 
 
 
 
 
        František Ohrazda 
            starosta obce 


