
 

 

ZÁPIS č. 5/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 3. 5. 2006 OD 18.00 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Trapl, Neubauerová, Korch, Štifter, Trnka 
Omluveni: p.Kubata 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 4. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 4. 2006. 
 
Zapisovatel: p. Neubauerová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Korch 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrh programu: 

1. Schválení nájemní smlouvy na pronájem pozemku firmě Eurotel. 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
3. Hydrogeologická pasportizace jímacího území vodojem Slavče. 
4. Posouzení - upravení nájemní smlouvy na pronájem pozemku firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. 
5. Nabídkové řízení na opravu komunikace za Knitlů. 
6. Nabídkové řízení na výměnu okapů na budově OÚ. 
7. Dotace z POV. 
8. Informace o dotaci pro MAS k financování z Programu LEADER ČR. 
9. Žádost p. Karlíčka na zhotovení retarderů v Kozí ulici a ulici U hřiště. 

    
Hlasování o programu jako celku - pro 7 - program byl schválen. 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 7 - návrh byl přijat. 
 
1. Starosta seznámil zastupitele s úplným zněním Nájemní smlouvy s firmou Eurotel na zřízení stožáru. 

/Schváleno 7 hlasy./ 
 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - firma Eurotel uloží el.kabel do cesty ke hřbitovu. 

/Schváleno 7 hlasy./ 
 
3. ZO souhlasí s vypracováním hydrogeologické pasportizace jímacího území vodojem Slavče  s tím, že částka 

cca 30.000,-- Kč bude uhrazena z prostředků svazku obcí Křemže. 
/Schváleno 7 hlasy./ 

 
4. ZO souhlasí s návrhem pana starosty o úprave nájemní smlouvy na pronájem pozemku firmě Budějovické 

štěrkopísky s.r.o. - jedná se o 2 splátky.  
/Schváleno 7 hlasy./ 

 
5. Starosta seznámil zastupitele s návrhem nabídkového řízení na opravu komunikace Za Knitlů.   

/Schváleno 7 hlasy./ 
 
6. Nabídkové řízení na výměnu okapů na budově OÚ - návrh nabídky.   

/Schváleno 7 hlasy./ 



 

 

 
 
 
 
7. Starosta seznámil zastupitele s návrhem objemu dotací z POV - ZO souhlasí s návrhem dotací.   

/Schváleno 7 hlasy./ 
 
8. Místní akční skupina Blanský les - Netolicko obdržela 3 mil Kč dotací z programu LEADER ČR - obec Vrábče 

ji zřejmě využije pro zřízení již dříve plánovaného bezdrátového rozhlasu.  
/Schváleno 7 hlasy./ 

 
9. Žádost pana Karlíčka o zřízení retarderů a dopravního značení omezujícího rychlost v Kozí ulici a ulici 

U hřiště, vzalo ZO na vědomí a bude projednána na příštím zasedání ZO. V Novinkách vyzývá pan starosta 
dotčené občany o písemné žádosti s těmito úpravami, neboť se může stát, že většina lidí nemusí s retardéry 
souhlasit. 

 
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7. 6. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
 
Ve Vrábči, dne 3. 5. 2006 v 19:30 hod. 
 
 
Zapsala:   paní Neubauerová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 5/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 7 z 8 členů ZO. 
 

 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomír Fessl, p.Vladislav Korch 
 

2. Schvaluje  
2.1. Nájemní smlouvu na pronájem pozemku firmě Eurotel pro stavbu stožáru za cenu 40.000,--Kč ročně. 

(7 hlasů pro) 
2.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mez Obcí Vrábče a firmou Eurotel na uložení 

el.kabelu do pozemku ve vlastnictví obce Vrábče. (7 hlasů pro) 
2.3. Vypracování Hydrogeologické pasportizace jímacího území vodojem Slavče od firmy VaK JČ s tím, že 

uhrazení nákladů bude provedeno z úctu Svazku obcí Křemže. (7 hlasů pro) 
2.4. Návrh na upravení nájemní smlouvy na pronájem pozemku firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. 

(7 hlasů pro) 
2.5. Nabídkové řízení na opravu komunikace za Knitlů. (7 hlasů pro) 
2.6. Nabídkové řízení na výměnu okapů na budově OÚ. (7 hlasů pro) 
2.7. Dotaci z POV ve výši 150 tis Kč na opravu komunikace za Knitlů a 30 tisíc Kč na výměnu okapů na 

budově OÚ. (7 hlasů pro) 
2.8. Využití dotace pro MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. k financování z Programu LEADER ČR na 

vybudování bezdrátového rozhlasu. (7 hlasů pro) 
    
   

3. Bere na vědomí    
3.1. Žádost p. Karlíčka na zhotovení retarderů v Kozí ulici a ulici U hřiště. 
 
 
 

Ve Vrábči, dne 3. 5. 2006 
     
     
     
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

 
    
 
          Vladislav Korch     František Ohrazda 
           člen zastupitelstva    starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 


