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ZE ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI  OÚ VRÁBČE  
DNE 2 .  4 .  2008 OD 18:30 HODIN 
 
Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Trnka, Novotný, Zdrha, Hesová, Kubata 
Omluveni: p. Hálová 
 
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 5. 3. 2008. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne  5. 3. 2008. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 
 
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. 
 
 Program:  

1. Ukončení nájmu nebytových prostor Vrábče 33 - Hospoda Na rynku 
2. Vybrání dodavatele na vybudování chodníku Vrábče - ves 
3. Vybrání dodavatele na vybudování  veřejného osvětlení Vrábče - ves 
4. Nabídka na zajištění pohotovosti odchytové služby 
5. Návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene 
6. Krajský grantový program - Podpora práce s dětmi a mládeží 
7. Krajský grantový program - Podpora sportu 
8. Stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě Nová Hospoda 
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
10. Darovací smlouva na část kanalizačního sběrače v Korosekách 
11. Rozpočtové opatření č1/2008 
12. Grantový program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje  
13. Různé  

         
Bod mimo program: 

Na zasedání ZO se dostavili manželé Koklarovi a vznesli námitku, že cesta kolem hřbitova probíhá po 
pozemku, který je údajne v jejich vlastnictví. Manželé Koklarovi vnesli dotaz, jak tento problém hodlá obec řešit 
a též se zmínili o novém kabelovém vedení NN (mimo jiné -  realizované v souladu s projektovou dokumentací) 
a údajném znepřístupnění přilehlého dle schváleného ÚP nezastavitelného pozemku, který je v jejich 
vlastnictví. ZO po posouzení stavu vzniklé situace, doporučilo manželům Koklarovým, aby si svůj pozemek 
nechali geodeticky zaměřit a po té bude ze strany obce situace řešena.  (Schváleno 8 hlasy.) 

    
1. ZO vzalo na vědomí vypovězení smlouvy o nájmu nebytových prostor ve Vrábči čp. 33 - Hospoda Na rynku ze 

strany nájemce Radoslava Repíka k 31. 3. 2008. Na základě této skutečnosti ZO rozhodlo tyto prostory nabídnout 
k pronájmu zájemcům, kteří předloží písemnou nabídku do 11.00 hodin 7. 5. 2008 na OÚ Vrábče, která bude 
splňovat podmínky obce a obsahovat tyto údaje: 

  1. kopii ŽL 
  2. délka praxe + místo působení v oboru 
  3. podnikatelský záměr 

Na základě vyhodnocení těchto nabídek ZO na svém zasedání dne 7. 5. 2008 vybere budoucího nájemce.  
(Schváleno 8 hlasy) 
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2. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výstavba chodníku Vrábče -  ves”  od 5 firem -  a po 

důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána firma SENIOR s.r.o., která akci zrealizuje za cenu 
346.163,--Kč včetně DPH – viz příloha Zápis - otevírání obálek. (Schváleno 8 hlasy) 

 
3. ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výstavba veřejného osvětlení  Vrábče -  ves” od 4 firem -  

a  po důkladném posouzení všech cenových nabídek byla vybrána firma ELSA CB s.r.o., která akci zrealizuje za 
cenu 887.959,--Kč včetně DPH – viz příloha Zápis - otevírání obálek. (Schváleno 8 hlasy)  

 
4. ZO bylo seznámeno s nabídkou a ceníkem firmy ANIMAL RESCUE na zajištění pohotovosti odchytové služby 

včetně výjezdu - odchyt toulavých psů. ZO s nabídkou souhlasí za podmínky, že se obce domluví ve svazku 
Blanský les-podhůří a  cena bude činit 300,--Kč měsíčně. (Schváleno 8 hlasy) 

 
5. ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcných břemen v uložení kanalizační přípojky na parcele 554/20 v k.ú. 

Vrábče, mezi Obcí Vrábče a stavebníky Olgou Dvořákovou, Lubomírem Vetchým, Ing. Marií Vetchou a Jitkou 
Tuháčkovou. ZO s návrhem smlouvy souhlasí. (Schváleno 8 hlasy) 

 
6. ZO bylo seznámeno s dotačním dopisem od Jihočeského kraje - krajského úřadu ohledně přidělení grantu 

v programu - Podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 29.000,--Kč. ZO s dotací souhlasí. (Schváleno 8 hlasy) 
 
7. ZO vzalo na vědomí dopis od Jihočeského kraje - krajského úřadu ohledně nepřidělení grantu v programu -  

Podpora sportu. 
 
8. ZO bylo seznámeno se stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě 

Nová Hospoda - osazení dopravních značek - nejvyšší dovolená rychlost 70 km/hod., zákaz předjíždění a jiné 
nebezpečí. Důvodem této úpravy je zvýšení bezpečnosti v části obce Nová Hospoda. ZO s touto úpravou souhlasí. 
(Schváleno 8 hlasy) 

 
9. ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení NN na parcele č. PK 
3266/1 díl 1 v k.ú. Vrábče.  (Schváleno 8 hlasy) 

 
10. ZO projednalo a následně schválilo Darovací smlouvu na část kanalizačního sběrače v Korosekách od Ing. Zdeňky 

Šmídové a Vladislava Řeháčka do vlastnictví Obce Vrábče. (Schváleno 8 hlasy) 
 
11. ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2008 - viz příloha. (Schváleno 8 hlasy) 
 
12. ZO projednalo předložený návrh na možnost zažádat do Krajského grantového programu  pro rok 2008 na program 

- Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování 
žádosti na dotaci ve výši 95.000,--Kč, tj. 70% nákladů na opravu budovy hasičské zbrojnice v Korosekách.  

      (Schváleno 8 hlasy)  
  
13. V bodu Různé seznámil starosta obce ZO s informacemi: 

� Oznámení o konání XXVI. shromáždění starostů Svazku obcí Blanský les - podhůří 
� Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blanský les - podhůří 
� Návrh závěrečného úctu Svazku obcí Blanský les - podhůří za rok 2007 

 
Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7. 5. 2008 od  18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče.     

Ve Vrábči dne 2. 4. 2008 v 22.30 hod. 
 
Zapsal:  Ohrazda    Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, pan Kubata 
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ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K ZÁPISU č . 55 // 22 00 00 88   
  
Z A S T U P I T E L S T V O   OBCE 
 
Přítomno 8 z 9 členů ZO 
 
 
1. Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p. Zdeňka Kubatu 
 

2. Schvaluje 
2.1. Oznámení o pronájmu nebytových prostor Vrábče 33 - Hospoda Na rynku. (8 hlasů pro) 
2.2. Výběr dodavatele na stavební akci “Výstavba chodníku Vrábče-ves”, kterou provede firma SENIOR s.r.o. za 

cenu 346.163,--Kč včetně DPH. (8 hlasů pro)    
2.3. Výběr dodavatele na stavební akci “Výstavba veřejného osvětlení Vrábče-ves”, kterou provede firma ELSA CB 

s.r.o. za cenu 887.959,--Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 
2.4. Nabídku firmy ANIMAL RESCUE na zajištění pohotovosti odchytové služby včetně výjezdu - odchyt toulavých 

psů za podmínky, že  cena bude činit 300,--Kč měsíčně. (8 hlasů pro)  
2.5. Návrh smlouvy o zřízení věcných břemen v uložení kanalizační přípojky na parcele 554/20 v k.ú. Vrábče. 

(8 hlasů pro) 
2.6. Dotaci - grant od JK na program Podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 29.000,--Kč. (8 hlasů pro) 
2.7. Stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v lokalitě Nová Hospoda. 

(8 hlasů pro) 
2.8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností 

E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení NN na parcele č. PK 3266/1 díl 1 v k.ú. Vrábče. 
(8 hlasů pro) 

2.9. Darovací smlouvu na část kanalizačního sběrače v Korosekách. (8 hlasů pro)   
2.10. Rozpočtové opatření č.1/2008. (8 hlasů pro) 
2.11. Doporučení manželům Koklarovým ohledně geodetického zaměření pozemku. (8 hlasů pro)   

    

3. Bere na vědomí    
3.1. Informaci ohledně nepřidělení grantu v programu -  Podpora sportu. 
3.2. Informace z bodu Různé. 

 

4. Pověřuje starostu    
4.1. Zajistit vypracování žádosti o dotaci ve výši 95.000,--Kč z Grantového programu  Jihočeského kraje - Podpora 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.  (8 hlasů pro) 
 
 
Ve Vrábči dne  2. 4. 2008 
 
 
Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 
   
  Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 
            místostarosta     starosta obce 


