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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 
7. 3. 2007 OD 18:30 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 
 
Přítomni: p. Ohrazda, Hálová, Trapl, Fessl,Trnka, Zdrha, Hesová, Novotný, Kubata 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 7. 2. 2007. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  7. 2. 2007. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p.Trnka 
 
Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je 
přítomno 9 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 Program:  

1. Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb 
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
3. Žádost o odkoupení parcely č. 2541/21 k. ú. Vrábče 
4. Změna vnitřní org.směrnice a úcetních předpisů obce Vrábče  
5. Stavba autobusové čekárny Slavče rozcestí 
6. Dopis od Ing.Remtové a Ing.Patočky 
7. Zápisy v kronice za rok 2006 
8. Informace o schválené akci v rámci programu 298 220 
9. Rekonstrukce místních komunikací   

 
1. ZO schválilo předložený Dodatek č.6 smlouvy o poskytování služeb od firmy A.S.A. Č.Budějovice, který se 

týká rozšíření služeb pro svoz tříděného odpadu - plastů a pronájem nádob na tento odpad od 1. 3. 2007. 
Schváleno 9 hlasy. 

  
2. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - firma E.ON uloží kabelovou přípojku 

NN do parcely č. 131/1 a 418/3  k. ú .Vrábče pro připojení  nemovitosti Vrábče č.p. 40 - hospoda a obchod 
Vrábče-zastávka za respektování podmínek uvedených ve Vyjádření k projektované trase.  
Schváleno 9 hlasy 

 
3. ZO projednalo žádost  paní Jany Opršalové bytem Ant.Barcala 7 České Budějovice ohledně odkoupení 

parcely č. 2541/21 v k. ú. Vrábče z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Oznámení o prodeji parcely 
bude vyvěšeno na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů a po té ZO  na příštím zasedání rozhodne o této 
záležitosti. Schváleno 9 hlasy 

 
4. ZO projednalo a následně schválilo změnu v číslování dokladů ve vnitřní organizační  směrnici a účetních 

předpisech Obce Vrábče. Schváleno 9 hlasy. 
 
5. ZO projednalo a následně schválilo návrh Ing.Jana Trapla na vybudování autobusové  čekárny u rozcestí 

Slavče ve směru Křemže - České Budějovice. Schváleno 9 hlasy 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. ZO vzalo na vědomí dopis od Ing. Remtové a Ing. Patočky ohledně sdělení termínu vyvěšení návrhu Změny 

č. 1 ÚP obce Vrábče. Schváleno 9 hlasy. 
 
7. ZO posoudilo a následně schválilo předložené zápisy v kronice obce Vrábče za rok 2006 předložené 

kronikářem obce Vrábče panem F.\Hálou. Schváleno 9 hlasy 
 
8. ZO vzalo na vědomí informaci ohledně schválené akce financované ze státního rozpočtu na rok 2007 

v rámci programu 298 220 pro obec Vrábče, na rekonstrukci komunikace a  výstavbu chodníku s finančním 
objemem ve výši 4,5 mil Kč. Schváleno 9 hlasy 

 
9. ZO projednalo a posoudilo návrh firmy K&L  Profi s.r.o. ohledně možnosti získání  finančních prostředků 

na rekonstrukci místních a účelových komunikací v obci Vrábče. ZO s návrhem souhlasí za podmínky, že 
firma K&L  Profi s.r.o. zajistí na své náklady  projekt včetně stavebního povolení + dotaci + výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Obec  na základě splnění těchto podmínek uhradí z rozpočtu obce firmě K&L  Profi 
s.r.o.  náklady  na projekt + 5% nákladů na stavbu. Schváleno 9 hlasy. 

 
  
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4. 4. 2007 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     
 
Ve Vrábči dne 7. 3. 2007 v  19.50hod. 
 
 
Zapsal: Ohrazda 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Fessl    pan Trnka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
 
 
 
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 3/2007 
  
Z A S T U P I T E L S T V O   OBCE 
 
Přítomno 9 z 9 členů ZO. 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p. Karla Trnku 
 

2. Schvaluje 
2.1. Dodatek č. 6 smlouvy o poskytování služeb od firmy A.S.A. Č. Budějovice. (9 hlasů pro) 
2.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - firma E.ON uloží kabelovou přípojku NN 

do parcely č. 131/1 a 418/3  k. ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 
2.3. Změnu v číslování dokladů ve vnitřní organizační směrnici a účetních předpisech Obce Vrábče. 

(9 hlasů pro) 
2.4. Vybudování autobusové čekárny u rozcestí Slavče ve směru Křemže - České Budějovice. (9 hlasů pro) 
2.5. Předložené zápisy v kronice obce Vrábče za rok 2006. (9 hlasů pro) 
2.6. Návrh firmy K&L  Profi s.r.o. ohledně možnosti získání finančních prostředků na rekonstrukci místních a 

účelových komunikací v obci Vrábče.za podmínky, že firma K&L  Profi s.r.o. zajistí na své náklady 
projekt včetně stavebního povolení + dotaci + výběrové řízení na dodavatele stavby. Obec na základě 
splnění těchto podmínek uhradí z rozpočtu obce firmě K&L Profi s.r.o.  náklady na projekt + 
5% nákladů na stavbu. (9 hlasů pro)    

 
3. Bere na vědomí   

3.1. Dopis od Ing. Remtové a Ing. Patočky ohledně sdělení termínu vyvěšení návrhu Změny č. 1 ÚP obce 
Vrábče. (9 hlasů pro) 

3.2. Informace o schválené akci v rámci programu 298 220 pro obec Vrábče ze státního rozpočtu. (9 hlasů 
pro) 

 
4. Pověřuje starostu   

4.1. Vyvěsit oznámení o prodeji parcely  č.2541/21 v k.ú.Vrábče na úřední desce OÚ po dobu 15 dnů. (9 
hlasů pro)   

      
 
Ve Vrábči dne  7. 3. 2007 
 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Karel Trnka 
 
 
  ............................     ........................ 
  Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 
 
   


