
 
ZÁPIS č. 8/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 6. 9. 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 2. 8. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 8. 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. Rozpočtové opatření č. 3 
2. Schválení dodatku Vnitř.org.směrnice - “Dokladové řady” a Vnitřního platového předpisu  
3. Žádost do POV pro rok 2007 
4. Dopravní řešení v osadě Kroclov 
5. Zápis z VH společnosti Budějovické šterkopísky spol. s r.o. 
6. Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání 
7. Nabídka firmy GEFOS 
8. Vyjádření ke zrušení železničních přejezdů  
9. Oprava místních komunikací 
10. Uhrazení části nákladů na spoj MHD  

 
1. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2006 - viz.příloha. 
 
2. ZO projednalo a následně schválilo se zpětnou platností od 1. 1. 2006 dodatek Vnitřní organizační směrnice 

a účetních předpisů Obce Vrábče – „Dokladové řady“ a Vnitřní platový předpis. 
 
3. ZO schválilo podání žádostí do POV pro rok 2007. V rámci programu POV dotační titul č. 1 na akci „Oprava 

fasády na kapli sv. Václava ve  Vrábči” v částce cca 300.000,--Kč - dotace 100.000,--Kč  a  na akci „Výměna 
oken na budově OÚ Vrábče-ves” v částce cca 250.000,--Kč - dotace 100.000,--Kč.  Finanční podíl obce 
bude kryt z rozpočtu obce. 

  
4. ZO vzalo na vědomí zápis z jednání dne 15.8.2006 ohledně možného řešení dopravní obsluhy pozemků 

navržených do změny č. 1 ÚP obce Vrábče v části  osady Kroclov, kde bylo konstatováno a doporučeno 
vlastníkům pozemků ze strany zpracovatele ing. arch. Štěpána, aby bylo posečkáno do schválení změny č. 1 
ÚP obce Vrábče, kde stanovené podmínky budou zahrnuty do obecní  vyhlášky - dopravně technické 
podmínky. 

 
5. ZO vzalo na vědomí zápis z Valné hromady a Zprávu obchodního vedení za rok 2005 společnosti 

Budějovické štěrkopísky, spol. s r.o. 
 
6. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně „Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání”, které se 

uskuteční dne 18. 9 .2006 na pískovně Vrábče z důvodu povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a 
dobývání v dobývacím prostoru Vrábče. 

 

 



 
 
 
 
 
 
7. ZO projednalo nabídku firmy GEFOS ohledně zhotovení ortofotomapy katastrálních území obcí mikroregionu 

Blanský les - podhůří a rozhodlo tuto nabídku akceptovat, v případě získání dotace v rámci svazku obcí.
  

8. ZO projednalo žádost Českých drah Správy tratí Strakonice o vyjádření ke zrušení železničních přejezdů 
v km 7,869; 10,543; 11,286; 11,745 na trati odb. Rožnov - Černý Kříž v k. ú. Vrábče, z důvodu revitalizace 
trati, při které by došlo ke zvýšení traťové rychlosti a zrušením některých přejezdů v těchto traťových úsecích 
by došlo ke zvýšení bezpečnosti drážního i silničního provozu. 
Návrhy vypadaly takto: 

Koroseky - zrušit - ponechat pouze pro pěší 
 Za Knitlů  - ponechat - zachování přístupu pro obhospodařování pozemků 
 U Jubilejního lesa - ponechat - zachování příjezdu pro novou výstavbu - zrušit pouze v případě  

   vybudování nové komunikace dle ÚP   
 Ke Dvořáčkům  - ponechat - zachování přístupu do chatové oblasti u Dvořáčků - cyklotrasa 

Po diskusi se nakonec zastupitelé dohodli, že přejezd u Korosek ponechají jako přechod pro pěší, ostatní 
přejezdy nepovolují zrušit. 

 
9. ZO projednalo návrh na opravu místních komunikací “ Ke hřbitovu a ke Šnajdrum” a tuto investici schválilo. 

Další prostředky budou využity na opravu cesty z Vrábče-zastávka směr Slavče, která je ve velmi špatném 
stavu a přitom je občany hojně využívána. 

 
10. ZO projednalo návrh ze strany Obce Boršov nad Vltavou ohledně možného prodloužení autobusového spoje 

MHD č. 7 z Boršova ve večerních hodinách cca 20.00 hod směr Koroseky, Vrábče-ves, Kroclov, Jamné, 
Záhorčice a zpět za podmínky, že Obec Vrábče uhradí 1/3 nákladů na tento spoj, což činí cca 37.000,--Kč 
ročně.  ZO tento návrh schválilo na zkušební dobu 1 roku.  

  
 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4. 10. 2006 od  18.00 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
Ve Vrábči dne 6. 9. 2006  
 
 
Zapsal:    pan Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Kubata 
 
    

František Ohrazda  
starosta obce 

 



 
USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 8/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 7 z 8 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 
 Ing. Lubomíra Fessla, p. Vladislava Korcha 
 
2. Schvaluje  

2.1. Rozpočtové opatření č. 3/2006.  (7 hlasů pro) 
2.2. Se zpětnou platností od 1. 1. 2006 dodatek Vnitřní organizační směrnice a účetních předpisů Obce 

Vrábče - “Dokladové řady” a Vnitřní platový předpis. (7 hlasů pro) 
2.3. Podání žádostí do POV pro rok 2007.dotační titul č. 1 na akci “Oprava fasády na kapli sv.Václave ve 

Vrábči” v částce cca 300.000,--Kč - dotace 100.000,--Kč  a  na akci “Výměna oken na budově OÚ 
Vrábče-ves” v částce cca 250.000,--Kč - dotace 100.000,--Kč.  Finanční podíl obce bude kryt 
z rozpočtu obce.(7 hlasů pro) 

2.4. Nabídku firmy GEFOS ohledně zhotovení ortofotomapy katastrálních území obcí mikroregionu Blanský 
les - podhůří  v případě získání dotace v rámci svazku obcí. (7 hlasů pro) 

2.5. Opravu místních komunikací u hřbitova, u Šnajdru a z Vrábče-zastávka ke Slavči od firmy STRABAG. 
(7 hlasů pro) 

2.6. Prodloužení autobusového spoje MHD č. 7 z Boršova ve večerních hodinách cca 20.00 hod směr 
Koroseky, Vrábče-ves, Kroclov, Jamné, Záhorčice a zpět za  úhradu 1/3 nákladů na tento spoj, což 
činí cca 37.000,-- Kč ročně na zkušební dobu 1 roku. (7 hlasů pro)  

 
3. Neschvaluje 

3.1. Žádost Českých drah Správy tratí Strakonice ohledně zrušení železničních přejezdů v km 7,869; 
10,543; 11,286; 11,745 na trati odb.Rožnov - Černý Kříž v k.ú. Vrábče. (7 hlasů pro)  

 
4. Bere na vědomí  

4.1. Zápis z jednání dne 15. 8. 2006 ohledně možného řešení dopravní obsluhy pozemků navržených do 
změny č. 1 ÚP obce Vrábče v části  osady Kroclov. 

4.2. Zápis z Valné hromady a Zprávu obchodního vedení za rok 2005 společnosti Budějovické štěrkopísky, 
spol. s r.o. 

4.3. Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání, které se uskuteční dne 18. 9. 2006 na 
pískovně Vrábče z důvodu povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím 
prostoru Vrábče. 

 
 
Ve Vrábči dne 6. 9. 2006 
 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl     Vladislav Korch 
 
    
 
           Karel Trnka      František Ohrazda 
            místostarosta      starosta obce 

   

 


