
 

 

ZZÁÁPPIISS  čč..  44//22000077  
 

 
 
 
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 
4. 4. 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. 3. 2007. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  7. 3. 2007. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 
 
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. Prodej parcely č. 2541/21 v k.ú.Vrábče 
2. Pronájem parcely č. 481/4 v k.ú.Vrábče 
3. Závěrečný účet obce Vrábče+ zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 

2006 
4. Odprodej akcií České spořitelny 
5. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova 
6. Žádost pana V.Kindlmana 
7. Žádost o opravu obecní kanalizace v Korosekách 
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
9. Realizace dětského koutku 
10. Oprava střechy na budově kabin TJ 
11. Nabídkové řízení na výměnu oken v budově OÚ 
12. Nabídkové řízení na opravu fasády na kapli sv.Václava ve Vrábči 
13. Nabídkové řízení na vybudování chodníku Vrábče - Nová Hospoda 
14. Nabídkové řízení na vybudování místní komunikace Vrábče-zastávka v lokalitě Pod tratí 

    
    
 
1. ZO projednalo žádost  paní Jany Opršalové, bytem  Ant. Barcala 7, Č. Budějovice, ohledně odkoupení  

parcely č. 2541/21 v k.ú.Vrábče o výměře 119 m2 z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem 
k tomu, že se žádný jiný zájemce o koupi této parcely nepřihlásil  ve stanovené lhůtě, ZO rozhodlo tuto 
parcelu odprodat  paní J. Opršalové za těchto  podmínek: 
a) cena pozemku 50,--Kč/m2 - zaplacena při podpisu smlouvy. 
b) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující.  
Schváleno 9 hlasy. 

 
2. ZO projednalo žádost firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  se sídlem: Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 

130 34, která požádala o pronájem pozemku  - parcela č. 481/4 v k.ú. Vrábče o výměře 48 m2 pro účely 
zřízení základnové stanice veřejné komunikační sítě. Nabídka pronájmu tohoto pozemku byla zveřejněna 15 
dní na úřední desce a vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce nepřihlásil ZO schválilo pronájem tohoto 
pozemku za cenu 40.000,--Kč ročně — viz smlouva.  
Schváleno 9 hlasy. 



 

 

 
 
 
 
3. ZO projednalo a následně schválilo Závěrečný účet obce Vrábče (Vyvěšeno dne 15. 3. 2007 — Sejmuto dne 

30. 3. 2007) + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok 2006 (Vyvěšeno 14. 3. 2007 
— Sejmuto dne 30. 3. 2007) bez výhrad.  Schváleno 9 hlasy. 

 
4. ZO obdrželo nabídku na odkup akcií České spořitelny od společnosti  A&CE Global Finance a.s. 

Brno.Nabízená cena za 200 kusů akcií činí 80.000,--Kč. ZO s prodejem akcií nesouhlasí. Schváleno 9 hlasy. 
 
5. ZO projednalo předloženou petici proti diskriminaci obyvatel venkova od Spolku pro obnovu venkova ČR a 

rozhodlo petici podepsat. Schváleno 9 hlasy. 
 
6. ZO projednalo žádost pana V.Kindlmana ohledně legitimního zajištění přístupu do nemovitosti RD čp.24 

Slavče přes pozemky jiných vlastníků s tím, aby obec Vrábče od těchto vlastníků pozemky vykoupila. ZO 
souhlasí s výkupem pozemků za cenu znaleckého posudku do vlastnictví obce z důvodu v současné době 
neřešitelných sousedských vztahů. Schváleno 9 hlasy. 

 
7. ZO projednalo žádost manželů Kelnerových ohledně opravy obecní kanalizace,  vyúsťující na parcele 

č. 2547/1 k.ú.Vrábče - zahradě, která je v jejich vlastnictví. ZO s provedením opravy souhlasí a pověřuje 
starostu, aby zajistil firmu na provedení opravy.  Schváleno 9 hlasy. 

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

NN do parcely č. 3269/1 k.ú.Vrábče - cesta kolem hřbitova pro připojení   parcely č. 418/21 vlastník p. Kerl. 
Schváleno 9 hlasy. 

 
9. ZO projednalo realizaci a vybavení dětského koutku ve Vrábči-ves na návsi a Vrábče-zastávka u fotbalového 

hřiště. ZO pověřuje starostu, aby zajistil toto vybavení. Schváleno 9 hlasy 
 
10. ZO projednalo žádost TJ Vrábče ohledně opravy střechy na budově kabin, která je ve vlastnictví obce 

Vrábče. Krytina na střeše je značně poškozena a do budovy zatéká. ZO s provedením opravy souhlasí a 
pověřuje starostu, aby zajistil firmu na provedení opravy. Schváleno 9 hlasy. 

 
11. ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci Výměna oken a parapetů 

v budově OÚ Vrábče - viz  Nabídkové řízení na výměnu oken v budově OÚ. Schváleno 9 hlasy. 
 
12. ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci Oprava fasády na kapli 

sv. Václava ve Vrábči - viz Nabídkové řízení na opravu fasády na kapli sv. Václava ve Vrábči.  
Schváleno 9 hlasy.  

 
13. ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci vybudování chodníku Vrábče 

- Nová Hospoda - viz Nabídkové řízení na vybudování chodníku Vrábče-Nová Hospoda. Schváleno 9 hlasy.  
 
14. ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci vybudování místní 

komunikace Vrábče-zastávka v lokalitě Pod tratí - viz Nabídkové řízení na vybudování místní komunikace 
Vrábče-zastávka v lokalitě Pod tratí. Schváleno 9 hlasy. 

  
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2. 5. 2007 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

Ve Vrábči dne 4. 4. 2007 v  20.50 hod. 

Zapsal:    Ohrazda 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl   pan  Kubata 



 

 

 

UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
 
 
 
ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č. 4/2007 
  
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. Zdeňka Kubatu 
 
2. Schvaluje 

2.1. Prodej parcely č. 2541/21 v k.ú.Vrábče o výměře 119 m2 za cenu 50,--Kč/m2 paní Janě Opršalové. 
(9 hlasů pro) 

2.2. Pronájem parcely č. 481/4 v k.ú.Vrábče o výměře 48 m2 za cenu 40.000,--Kč ročně firmě Telefonica 
O2. (9 hlasů pro) 

2.3. Závěrečný účet obce Vrábče  + zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrábče za rok  2006  
bez výhrad. (9 hlasů pro) 

2.4. Petici proti diskriminaci obyvatel venkova od Spolku pro obnovu venkova ČR. (9 hlasů pro) 
2.5. Výkup  pozemků za cenu znaleckého posudku do vlastnictví obce z důvodu legitimního zajištění 

přístupu do nemovitosti RD čp. 24 Slavče přes pozemky jiných vlastníků. (9 hlasů pro) 
2.6. Opravu obecní kanalizace, vyúsťující na parcele č. 2547/1 k.ú.Vrábče - zahrada manželů Kelnerových 

v Korosekách. (9 hlasů pro) 
2.7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - firma E.ON uloží kabelovou přípojku NN do 

parcely č. 3269/1 k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 
2.8. Realizaci a vybavení dětského koutku ve Vrábči-ves na návsi a Vrábče-zastávka u fotbalového hřiště. 

(9 hlasů pro) 
2.9. Opravu  střechy na budově kabin TJ. (9 hlasů pro) 
2.10. Vypsání nabídkového řízení na akci Výměna oken a parapetů v budově OÚ Vrábče. (9 hlasů pro) 
2.11. Vypsání nabídkového řízení na akci  Oprava fasády na kapli sv. Václava ve Vrábči (9 hlasů pro) 
2.12. Vypsání nabídkového řízení na akci vybudování chodníku Vrábče - Nová Hospoda (9 hlasů pro) 
2.13. Vypsání nabídkového řízení na akci vybudování místní komunikace Vrábče-zastávka v lokalitě Pod 

tratí. (9 hlasů pro) 
 

3. Neschvaluje   
3.1. Prodej akcií České spořitelny společnosti  A&CE Global Finance a.s. Brno. (9 hlasů pro)   

     
 
Ve Vrábči dne  4. 4. 2007  
 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ..............................    .............................. 
  Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 
 
   


