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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 
2. 5. 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 4. 4. 2007. 
 
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  4. 4. 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. Výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.3.2007 
2. Rozpočtové opatření č.2/2007  
3. Schválení změny č.1 ÚP obce Vrábče 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
5. Usnesení č.23 ze XXIII. shromáždění starostů svazku Blanský les - podhůří 
6. Přístup do nemovitosti čp.24 Slavče 
7. Vybrání dodavatele na výměnu oken v budově OÚ 
8. Vybrání dodavatele na opravu fasády na kapli sv.Václava ve Vrábči 
9. Vybrání dodavatele na vybudování chodníku Vrábče - Nová Hospoda 
10. Vybrání dodavatele na vybudování místní komunikace Vrábče-zastávka v lokalitě Pod tratí 

 
1. ZO schválilo zprávu o výsledku hospodaření k 31. 3. 2007—  viz příloha č. 1. Schváleno 9 hlasy. 
      Rozp.upravený Skutečnost % 
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2007    1,881.212,71 
Příjmy k 31. 3. 2007    3,690.009,00 1,473.028,81 39,92% 
Výdaje k 31. 3. 2007    3,690.009,00     860.443,83 23,32%  
Stav finančních prostředků k 31. 3. 2007      2,493.857,69 
 
2. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.2/2007 viz příloha č. 2. Schváleno 9 hlasy. 
 
3. ZO projednalo a následně schválilo změnu č.1 ÚP obce Vrábče a to začlenění vyznačené části pozemku 

parc. č. 369/8 v k. ú.Slavče  pro výstavbu RD. ZO určuje starostu obce Františka Ohrazdu ke spolupráci s 
pořizovatelem Změny č.1 ÚPO, a to v souladu se zák. č.183/2006.  Náklady na pořízení změny č. 1 ÚP 
budou uhrazeny ze strany žadatele. Schváleno 9 hlasy. 

 
4. ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - firma Správa  železniční dopravní 

cesty uloží zabezpečovací kabel vč.výstražníku do parcely č. KN 533/17 a 554/20 v k. ú.Vrábče - železniční 
přejezd Vrábče-zastávka. Schváleno 9 hlasy. 

 
5. ZO vzalo na vědomí Usnesení č. 23 ze XXIII. shromáždění starostů svazku Blanský les — podhůří ze dne 

12. 4. 2007. Schváleno 9 hlasy. 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
6. ZO bylo seznámeno s vyjádřením vlastníků pozemků p.Schneidera a manželů Stropkových ohledně 

odprodeje těchto pozemků do vlastnictví obce pro legitimní  zajištění přístupu do nemovitosti RD č.p. 24 
Slavče p. Václava Kindlmana. Vzhledem k tomu, že p.Schneider nesouhlasí s prodejem pozemku a manželé 
Stropkovi podmiňují prodej svého pozemku, až na základě prodeje pozemku p.Schneidera, nelze tuto 
záležitost ze strany obce kladně vyřešit ve prospěch p.Kindlmana. Kopie vyjádření vlastníků pozemků budou 
zaslány p. Kindlmanovi s tím, aby tuto záležitost ohledně přístupu do své nemovitosti řešil dohodou nebo 
soudní cestou. Schváleno 9 hlasy. 

 
7. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výměna oken a parapetů v budově OÚ Vrábče 

č. p.33” od 4 firem - OTHERM, NORE, OKNOTHERM a ALU PLAST  a po důkladném posouzení všech 4 
cenových nabídek byla vybrána firma OTHERM, která akci zrealizuje za cenu 260.719,--Kč včetně DPH — 
viz.příloha Zápis - otevírání obálek. Schváleno 7 hlasy, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel.   

  
8. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci  oprava fasády na kapli sv.Václava ve Vrábči od 4 

firem - ANTICO s.r.o., Novotný Zdeněk a Kelner Miroslav  a po důkladném posouzení všech 3 cenových 
nabídek byla vybrána firma Kelner Miroslav, která akci  zrealizuje za cenu 337.513,--Kč včetně DPH - 
viz.příloha Zápis - otevírání obálek .  Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel. 

 
9. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výstavba chodníku Vrábče - Nová Hospoda”  od 2 

firem - REMONST stavební s.r.o. a STAVITELSTVÍ Havlíček s.r.o.  a po důkladném posouzení všech 
cenových nabídek byla vybrána firma REMONST stavební s.r.o, která akci zrealizuje za cenu 2,422.996,--Kč 
včetně DPH - viz.příloha Zápis - otevírání obálek . Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel.  

 
10. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci vybudování místní komunikace Vrábče-zastávka 

v lokalitě Pod tratí od 6 firem - STRABAG a.s., SWIETELSKY s.r.o., SENIOR s.r.o., DOPRASTAV CB s.r.o., 
SKANSKA DS a.s. a SEXTA s.r.o.  a  po důkladném posouzení všech 6 cenových nabídek byla vybrána  
firma  STRABAG a.s., která akci  zrealizuje za cenu  2,537.964,--Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis — 
otevírání obálek. Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se zdržel. 

 
  
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.6.2007 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče     
 
Ve Vrábči dne 2.5.2007 v  21.30hod. 
 
 

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. Zprávu o výsledku hospodaření k 31. 3. 2007. (9 hlasů pro)   
2.2. Rozpočtové opatření č. 2/2007 (9 hlasů pro)   
2.3. Změnu č.1 ÚP obce Vrábče a to začlenění vyznačené části pozemku parc. č. 369/8 v k.ú.Slavče  pro 

výstavbu RD a určuje starostu obce  Františka Ohrazdu ke spolupráci s pořizovatelem Změny č. 1 
ÚPO, a to v souladu se zák.č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 6 
odst. (5) písm.f) ve vazbě na § 47 odst.(1), § 49 odst. (1) a § 53 odst. (1). (9 hlasů pro)   

2.4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro firmu Správa železniční dopravní cesty (9 
hlasů pro)  

2.5. Výběr dodavatele na stavební akci “Výměna oken a parapetů v budově OÚ Vrábče čp.33”, kterou 
provede firma OTHERM za cenu 260.719,--Kč včetně DPH (7 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)   

2.6. Výběr dodavatele na stavební akci “Oprava fasády kaple sv.Václava ve Vrábči”, kterou provede firma 
Miroslav Kelner za cenu 337.513,--Kč včetně DPH (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)   

2.7. Výběr dodavatele na stavební akci “Výstavba chodníku Vrábče —  Nová Hospoda”, kterou provede 
firma REMONST s.r.o.za cenu 2,422.996,--Kč včetně DPH (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)   

2.8. Výběr dodavatele na stavební akci “Výstavba místní komunikace Pod tratí”, kterou provede firma 
STRABAG a.s.za cenu 2,537,964,--Kč včetně DPH  (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel)   

 
3. Bere na vědomí 

3.1. Usnesení č.23 ze XXIII. shromáždění starostů svazku Blanský les — podhůří ze dne 12. 4. 2007. (9 
hlasů pro) 

3.2. Vyjádření vlastníků pozemků p.Schneidera a manželů Stropkových  ohledně odprodeje těchto pozemků 
do vlastnictví obce pro legitimní  zajištění přístupu do nemovitosti RD čp.24 Slavče p. V. Kindlmana.  
 (9 hlasů pro)    

 
     
Ve Vrábči dne  2. 5. 2007 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
 
 
  ..............................    .............................. 
  Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 
 
   


