
 
ZÁPIS č. 9/2006 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE 
DNE 4. 10. 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 6. 9. 2006. 
Seznámení s plněním bodů z předešlého zasedání ZO ze dne 6. 9. 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 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrh programu 

1. Schválení dotace na volby do ZO - 2006 
2. Rozpočtové opatření č. 4/2006 
3. Nabídka od firmy ELEKON 
4. Návrh na zakoupení vysavače listí  
5. Zrušení telefonního automatu v osadě Slavče 
6. Usnesení č. 21 ze shromáždění starostů svazku Blanský les - podhůří 
7. Oprava cesty Vrábče-zastávka směr Slavče 

 
1. ZO přijímá neinvestiční dotaci na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do  zastupitelstev obcí 

v roce 2006 ve výši 20.000,--Kč. 
 
2. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2006 viz příloha. 
 
3. Vzhledem k  poruše elektrického pohonu zvonu na kapli sv. Václava ve Vrábči, ZO projednalo nabídku firmy 

ELEKON na výměnu stávajícího zastaralého regulátoru – nabídka nebyla prozatím přijata, bude se hledat 
levnější dodavatel. 

 
4. ZO projednalo návrh na zakoupení motorového vysavače listí, kterým by byl zajišťován úklid listí 

v prostorách, kde je vysázen živý plot. ZO koupi vysavače schválilo. 
 
5. ZO bere na vědomí informaci od firmy Telefonica ohledně zrušení VTA v osadě Slavče z důvodu 

neekonomického provozu - nevyužívání tel. přístroje. 
 
6. ZO projednalo a následně schválilo Usnesení č. 21 ze shromáždění starostů svazku Blanský les - podhůří 

ze dne 26. 9. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
7. Oprava cesty Vrábče-zastávka směr Slavče bude odložena na jaro příštího roku. Důvodem je vyjádření 

zástupce firmy STRABAG, že pro velkou vytíženost by se tato akce mohla realizovat až na konci měsíce 
listopadu, kdy by kvalita prací byla špatná. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo tuto akci realizovat v roce 2007. 

 
Příští zasedání ZO — ustavující — se uskuteční dne 1. 11. 2006 od  18.00 hodin v restauraci Vrábče-ves. 
 
Na závěr poděkoval pan starosta všem členům ZO za práci, kterou vykonali pro obec během volebního období 
2002 - 2006 a popřál všem hodně štěstí a zdraví do další jejich činnosti.     
 
 
Ve Vrábči dne 4. 10. 2006 
 
 
 
Zapsal:    pan Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl    pan Korch 
 
    

František Ohrazda  
starosta obce 

 



 
USNESENÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU 9/2006 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE 
 
Přítomno 8 z 8 členů ZO 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 
 Ing. Lubomíra Fessla, p.Vladislava Korcha 
 
2. Schvaluje  

2.1. Příjem neinvestiční dotace na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí 
v roce 2006 ve výši 20.000,--Kč. (8 hlasů pro) 

2.2. Rozpočtové opatření č.4/2006.  (8 hlasů pro) 
2.3. Zakoupení motorového vysavače listí. (8 hlasů pro) 
2.4. Usnesení č. 21 ze shromáždění starostů svazku Blanský les - podhůří. (8 hlasů pro) 
2.5. Realizaci akce “Oprava cesty Vrábče-zastávka směr Slavče” v roce 2007. (8 hlasů pro)    
 

3. Neschvaluje 
3.1. Nabídku firmy ELEKON na výměnu stávajícího zastaralého regulátoru elektrického pohonu zvonu na 

kapli sv.Václava ve Vrábči. (8 hlasů pro) 
 

4. Bere na vědomí  
4.1. Informaci ohledně zrušení telefonního automatu v osadě Slavče. 

 
 
Ve Vrábči dne 4. 10. 2006 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl     Vladislav Korch 
 
    
 
           Karel Trnka      František Ohrazda 
            místostarosta      starosta obce 

   

 


