
 

 

ZÁPIS č. 6/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 7. 6. 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 3. 5. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 3. 5. 2006. 
 
Zapisovatel: p.Ohrazda 
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. Výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace za Knitlů”. 
2. Výběr dodavatele na akci „Výměna okapů na budově OÚ Vrábče”. 
3. Zpráva o výsledku hospodaření obce k 31.3. 2006 
4. Rozpočtové opatření č. 2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON. 
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON. 
6. Žádost p. Houšky o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace Vrábče-zastávka. 
7. Nájemní smlouva na pronájem pozemku firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. 
8. Požadavek na vybudování dětského hřiště ve Vrábči-zastávka. 
9. Požadavek na vybudování dopravních retarderů v lokalitě Vrábče-zastávka. 
10. Informace o podání žádosti do programu Leader ČR 2006. 
11. Odstranění závad na chodníku Vrábče-zastávka. 
12. Ořezání stromů podél komunikace k areálu ZD.  

 
Hlasování o programu jako celku - pro 7 - program byl schválen. 
Hlasování o složení ověřovatelů - pro 7 - návrh byl přijat. 
 
1. Výběr dodavatele na stavební akci „Oprava místní komunikace za Knitlů” byla sedmi hlasy po důkladném 

posouzení všech 5 cenových nabídek vybrána  firma STRABAG, která akci - varianta A - zrealizuje za cenu 
330.300,--Kč včetně DPH - viz. příloha Zápis – otevírání obálek. /Schváleno 7 hlasy/ 

 
2. Výběr dodavatele na akci „Výměna okapů na budově OÚ Vrábče” byla sedmi hlasy schválena jediná 

nabídka od  firmy KLEMPÍŘSTVÍ - Jan Velíšek, která akci zrealizuje v provedení Lindab za cenu 6.474,16Kč 
včetně DPH - viz. příloha Zápis - otevírání obálek. /Schváleno 7 hlasy./ 

 
3. ZO schválilo zprávu o výsledku hospodaření k 31. 3. 2006: 
 Stav finančních prostředků k 1. 1. 2006  1,244.704,80 Kč 
 Příjmy      1,205.360,11 Kč 
 Výdaje         770.905,19 Kč 
 Stav finančních prostředků k 31. 3. 2006  1,679.159,72 Kč 
 
 Rozpočet na rok 2006: 
 Příjmy:     2,966.000,--Kč plnění 40,64 % 
 Výdaje:     2,966.000,--Kč plnění 25,99 % 



 

 

  
 
 
 

/Schváleno 7 hlasy./ 
 
4. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.2. /Schváleno 7 hlasy./ 
 
5. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON - jedná se o uložení kabelu 

NN do pozemku ve vlastnictví obce pro RD v lokalitě Vrábče-ves. /Schváleno 7 hlasy./ 
 
6. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON - jedná se o uložení kabelu 

NN do pozemku ve vlastnictví obce pro RD v lokalitě Hrozinka. /Schváleno 7 hlasy./ 
 
7. ZO projednalo žádost p.Houšky ohledně prodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace Vrábče-

zastávka, která skončila k 31. 3. 2006. ZO vyslovilo souhlas s uzavřením nové nájemní smlouvy od 
1. 7. 2006 na dobu neurčitou s výší nájemného 5.000,--Kč měsíčně. /Schváleno 7 hlasy./ 

 
8. ZO projednalo a následně schválilo Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 3284/2 v k.ú.Vrábče - 

ostatní plocha - polní cesta firmě Budějovické štěrkopísky s.r.o. /Schváleno 7 hlasy./ 
 
9. ZO projednalo návrh paní Šárky Jarošové, Slavče 67 ohledně zřízení prostranství pro možnost sportovního 

vyžití malých dětí v lokalitě Vrábče-zastávka. ZO doporučilo, aby s tímto návrhem bylo počítáno při 
schvalování rozpočtu na rok 2007 a doporučilo, aby tento záměr byl realizován na pozemku obce - u kabin 
TJ Vrábče. /Schváleno 7 hlasy./ 

 
10. ZO projednalo ústní požadavek pana Karlíčka o zřízení retarderů a dopravního značení omezujícího rychlost 

v Kozí ulici a ulici U hřiště. Vzhledem k tomu, že byli všichni občané těchto ulic vyzváni k tomu, aby se 
písemně k požadavku ohledně vybudování retarderů vyjádřili - anketa, byl tento požadavek podpořen 
písemně pouze od paní Jarošové, Slavče č.p. 67. Na základě výsledků této ankety ZO nesouhlasí 
s vybudováním retarderů v této lokalitě. Schváleno 7 hlasy./ 

 
11. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně zaregistrování žádosti obce Vrábče o dotaci z programu Leader ČR 

2006 na projekt „Digitální bezdrátový rozhlas pro obec Vrábče a její místní části”. 
 
12. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně odstranění závad v záruční době na chodníku Vrábče-zastávka od 

firmy BEKERA v termínu září-říjen 2006. 
 
13. ZO pověřuje starostu, aby do příštího zasedání ZO předložil cenovou nabídku na prořezání proschlých 

stromů v lokalitě Vrábče-náves a k areálu ZD.  
   
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 8. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
Ve Vrábči, dne 7. 6. 2006 v 19:45 hod 
 
 
Zapsala:   pan Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 



 

 

USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 6/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 7 z 8 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomír Fessl, p. Vladislav Korch 
 

2. Schvaluje  
2.1. Výběr dodavatele na stavební akci „Oprava místní komunikace za Knitlů”, kterou provede STRABAG  

za 330.300,--Kč včetně DPH. (7 hlasů pro) 
2.2. Výběr dodavatele na akci „Výměna okapů na budově OÚ Vrábče”, kterou provede KLEMPÍŘSTVÍ Jan 

Velíšek za 76.474,16Kč včetně DPH.  (7 hlasů pro) 
2.3. Zprávu o výsledku hospodaření k 31. 3. 2006 (7 hlasů pro) 
2.4. Rozpočtové opatření č.2.  (7 hlasů pro) 
2.5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON lokalita Vrábče-ves. (7 hlasů pro) 
2.6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON lokalita Hrozinka.  (7 hlasů pro) 
2.7. Nájemní smlouvu na pronájem restaurace Vrábče-zastávka panu R. Houškovi od 1. 7. 2006 na dobu 

neurčitou s výší nájemného 5.000,--Kč měsíčně. (7 hlasů pro) 
2.8. Nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č.3284/2 v k.ú. Vrábče - ostatní plocha - polní cesta firmě 

Budějovické štěrkopísky s.r.o. (Schváleno 7 hlasy) 
2.9. Zřízení prostranství pro možnost sportovního vyžití malých dětí v lokalitě Vrábče-zastávka. (7 hlasů 

pro) 
 

3. Neschvaluje   
3.1. Vybudování retarderů v lokalitě Vrábče-zastávka. (7 hlasů pro) 
 

4. Bere na vědomí    
4.1. Informaci ohledně zaregistrování žádosti obce Vrábče o dotaci z programu Leader ČR 2006 na projekt 

„Digitální bezdrátový rozhlas pro obec Vrábče a její místní části”. 
4.2. Informaci ohledně odstranění závad v záruční době na chodníku Vrábče-zastávka. 
 

5. Pověřuje starostu  
5.1. Předložil cenovou nabídku na prořezání proschlých stromů v lokalitě Vrábče-náves a k areálu ZD.  

 
 
Ve Vrábči, dne 7. 6 .2006 
     
     
     
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

 
    
 
          Vladislav Korch     František Ohrazda 
           člen zastupitelstva    starosta obce 


