
 
ZÁPIS č. 7/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 2. 8. 2006 OD 18.00 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
Přítomni: pp.Ohrazda, Fessl, Trapl, Neubauerová, Korch, Štifter, Trnka, Kubata 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 6. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 6. 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. Hospodaření obce k 30. 6. 2006 
2. Schválení dotace z POV na opravu místní komunikace za Knitlů 
3. Schválení dotace z POV na výměnu okapů na budově OÚ č.p. 33 
4. Schválení dotace z programu Leader ČR 2006 
5. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí administrativních nákladů z poskytnuté dotace 

z programu Leader ČR 2006 
6. Schválení vyhodnocení provozování kanalizace za r. 2005 od Vak JČ 
7. Usnesení č. 20 ze XX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les-podhůří 
8. Nabídka na prořezání stromů v lokalitě Vrábče-ves 
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON 
10. Žádost p. Z. Procházkové o povolení stavby na parcely č. 236/4 v k.ú. Slavče  
11. Žádost občanů osady Kroclov, ohledně vykoupení části pozemku pro budoucí komunikaci v osadě 

Kroclov 
12. Návrh na vybudování autobusové čekárny v lokalitě Vrábče-zastávka 
13. Posouzení návrhu výstavby RD v lokalitě Hrozinka 
14. Oprava účelových komunikací   

 
1. ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření obce k 30. 6. 2006. 
 Stav finančních prostředků k 1. 1. 2006    1,244.704,80 Kč 
 Příjmy k 30. 6. 2006      2.167.343,36 Kč 
 Výdaje k 30. 6. 2006              - 1.638.972,16 Kč 
 Stav finančních prostředků obce k 30. 6. 2006    1,773.076,-- Kč 
 
 Rozpočet upravený k 30. 6. 2006 - příjmy  3,360.369,--Kč  Plnění 64,50% 
 Rozpočet upravený  k 30. 6. 2006 - financování         -    138.977,--Kč  
 Celkem      3,221.392,-- Kč 
 
 Rozpočet upravený k 30. 6. 2006 - výdaje  3,221.392,-- Kč  Plnění 50,88% 
 
2. ZO schválilo přidělení dotace z POV na akci „Oprava místní komunikace za Knitlů” ve výši 150.000,-- Kč. 
 
3. ZO schválilo přidělení dotace z POV na akci „Výměnu okapů na budově OÚ č.p. 33” ve výši 30.000,-- Kč. 
 
4. ZO schválilo přidělení dotace z programu Leader ČR 2006 na projekt „Digitální bezdrátový rozhlas pro obec 

Vrábče a její místní části” ve výši 355.000,--Kč. 

 



 
 
 
 
5. ZO schválilo smlouvu  mezi MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. a Obcí Vrábče o poskytnutí příspěvku na 

pokrytí administrativních nákladů to je uhrazení 5% z přiznané dotace z programu Leader ČR, což činí 
17.750,-- Kč. 

 
6. ZO projednalo a následně schválilo předložené vyhodnocení provozování kanalizace za rok 2005 od Vak 

Jižní Čechy: 
 Náklady na provoz  57.000,--Kč 
 Fakturace   49.300,--Kč 
 Finanční vypořádání       - 7.700,--Kč 
 
7. ZO schválilo Usnesení č. 20 ze XX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les-podhůří. 
 
8. ZO posoudilo nabídku na prořezání stromů v lokalitě Vrábče-ves na návsi a v ulici k ZD od p. Jiřího Matuchy 

za cenu 19.900,--Kč a rozhodlo tuto nabídku schválit. 
 
9. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON - jedná se o uložení kabelu 

NN do pozemku ve vlastnictví obce parcelu č. P.K.3101/1 díl 1 v k. ú. Vrábče pro RD v lokalitě Hrozinka. 
 
10. ZO projednalo žádost p. Z. Procházkové bytem ul. 28. října č.p. 26 České Budějovice ohledně povolení 

stavby dřevěného RD na parcele č. 236/4 v k.ú Slavče. ZO s výstavbou souhlasí za podmínky, že stavba 
bude zapracována do změny ÚP obce Vrábče č. 1 nebo v budoucnu do změny ÚP č. 2.  

 
11. ZO projednalo žádost občanů osady Kroclov, ohledně provedení výkupu pozemku pro možnou budoucí 

komunikaci od soukromých vlastníků a zapracování této komunikace do změny ÚP obce Vrábče č. 1. 
Jednání byli přítomni dva zástupci z osady Kroclov - Ing. Nekola a p. Karlíček. Bylo dohodnuto, že nejlepším 
řešením bude vyvolání jednání s dotčenými vlastníky pozemků a za přítomnosti zhotovitele ÚP. Svolání 
tohoto jednání zajistí starosta.  

 
12. ZO posoudilo návrh pana starosty ohledně vybudování autobusové čekárny v lokalitě Vrábče-zastávka 

u parkoviště před obchodem. ZO s návrhem souhlasí.   
 
13. ZO byl ze strany předsedy stavební komise Ing.Fessla předložen návrh na výstavbu RD p. Kocána v lokalitě 

Hrozinka. ZO navrhuje se stavbou souhlasit za podmínky, že se k projektu vyjádří kladně také zpracovatel 
ÚP Ing. Štěpán.   

      
14. ZO projednalo návrh na opravu místních komunikací a pověřilo starostu, aby do příštího zasedání zajistit 

cenové nabídky na opravu.   
   
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6. 9. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
Ve Vrábči dne 2. 8. 2006 v 19.45 hod. 
 
 
Zapsal:    pan Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
   František Ohrazda  

starosta obce 

 



 
USNESENÍ 

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

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu 
 

2. Schvaluje  
2.1. Výsledek hospodaření obce k 30. 6. 2006, který činí  1,773.076,-- Kč. (8 hlasů pro) 
2.2. Přidělení dotace z POV na akci „Oprava místní komunikace za Knitlů” ve výši 150.000,-- Kč. (8 hlasů 

pro) 
2.3. Přidělení dotace z POV na akci „Výměnu okapů na budově OÚ č.p. 33” ve výši 30.000,-- Kč. (8 hlasů 

pro) 
2.4. Přidělení dotace z programu Leader ČR 2006 na projekt „Digitální bezdrátový rozhlas pro obec Vrábče 

a její místní části” ve výši 355.000,--Kč. (8 hlasů pro) 
2.5. Smlouvu  mezi MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. a Obcí Vrábče o poskytnutí příspěvku na pokrytí 

administrativních nákladů to je uhrazení 5% z přiznané dotace z programu Leader ČR, což činí 
17.750,-- Kč. (8 hlasů pro) 

2.6. Vyhodnocení provozování kanalizace za rok 2005 od Vak Jižní Čechy s finančním vypořádáním  
-7.700,--Kč. (8 hlasů pro) 

2.7. Usnesení č. 20 ze XX. shromáždění starostů svazku obcí Blanský les-podhůří. (8 hlasů pro) 
2.8. Nabídku na prořezání stromů v lokalitě Vrábče-ves na návsi a v ulici k ZD od p. Jiřího Matuchy za 

cenu 19.900,--Kč. (8 hlasů pro) 
2.9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro E.ON lokalita Hrozinka. (8 hlasů pro) 
2.10. Žádost p. Z.Procházkové, ohledně povolení stavby dřevěného RD na parcele č. 236/4 v k. ú. Slavče 

za podmínky, že stavba bude zapracována do změny ÚP obce Vrábče č. 1 nebo v budoucnu do 
změny ÚP č.2. (8 hlasů pro) 

2.11. Vybudování autobusové čekárny v lokalitě Vrábče-zastávka. (8 hlasů pro) 
2.12. Návrh na výstavbu RD p. Kocána v lokalitě Hrozinka.  za podmínky, že se k projektu vyjádří kladně 

také zpracovatel ÚP Ing. Štěpán. (8 hlasů pro)  
 
3. Pověřuje starostu  

3.1. Vyvolat jednání s dotčenými vlastníky pozemků a za přítomnosti zhotovitele ÚP ohledně provedení 
výkupu pozemku pro možnou budoucí komunikaci v osadě Kroclov. 

3.2. Zajistit cenové nabídky na opravu místních komunikací.    
 
Ve Vrábči, dne  2. 8. 2006 
     
     
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

 
    
 
          Vladislav Korch     František Ohrazda 
           člen zastupitelstva    starosta obce 

 


