
Zápis 

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vrábče, konaného 

dne 5.11.2010 v restauraci “Na rynku” ve Vrábči. 

 
Přítomni: pp.Ohrazda, Vojč, Kubata, Fessl, Novotný, Trapl, Zdrha, Záviš, Hálová 

    + občané dle prezenční listiny. 

 

Ustavující jednání zahájil a řídil pan Ing.Fessl, který přivítal přítomné a seznámil je s programem 

jednání. 

 

Program: 1) Zahájení 

  2) Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb  

  3) Sloţení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce 

  4) Volba volební a návrhové komise pro přípravu voleb 

  5) Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí 

  6) Organizační záleţitosti, diskuse 

  7) Zpráva návrhové komise - přednesení návrhu na usnesení 

  8) Závěr 

 

O návrhu jednání bylo hlasováno, schválen jednohlasně. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan  Ohrazda a paní Hálová. 

Zapisovatelem byla jmenována paní Neubauerová. 

 

2) Do mandátové komise pro ověření voleb byli navrţeni: 

 pan Zdeněk Kubata  - předseda 

 pan Pavel Záviš  - člen 

 pan Jan Zdrha   - člen 

O návrhu bylo hlasováno a všichni členové mandátové komise byli schváleni 

jednohlasně.  

 

 Předseda mandátová komise pan Kubata přednesl zprávu mandátové komise, která 

potvrdila  správnost zápisu okrskové volební komise a bylo ověřeno osvědčení o  

zvolení členů obecního zastupitelstva (viz příloha č.1). 

Členka Okrskové volební komise slečna Štíchová, přednesla Prohlášení okrskové volební komise 

- preferenční hlasy kandidátů ZO. 

Zpráva schválena jednohlasně. 

 

3) Dalším bodem programu bylo sloţení slibu členů obecního zastupitelstva. Pan Ing.Fessl 

přečetl “Slib“, který potom kaţdý zvolený člen obecního zastupitelstva podepsal a obdrţel 

osvědčení o zvolení člena obecního zastupitelstva.  

 

4) Do volební a návrhové komise byli navrţeni: 

 pan Ing.Jan Trapl  - předseda 

 pan Miroslav Novotný - člen 

 pan Pavel Vojč  - člen 

O návrhu bylo hlasováno, všichni členové volební komise byli schváleni jednohlasně. 



5) Provedena volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí 

 

 Předseda volební komise pan Ing.Trapl přednesl návrh na kandidáty, ke kterému nebyly 

vzneseny ţádné připomínky a mohlo proto proběhnout veřejné hlasování.  

  

 Starosta obce - navrţen a zvolen    pan František Ohrazda 

 Zástupcem starosty - navrţen a zvolen  pan  Ing.Jan Trapl  

 Předsedou finančního výboru - navrţen a zvolen pan  Zdeněk Kubata  

 Předsedou kontrolního výboru - navrţen a zvolen pan  Ing.Lubomír Fessl  

 Předsedou sociální komise - navrţena a zvolena paní Alena Neubauerová 

Výsledky hlasování (viz příloha č.2) 

 

 Pan Ing.Fessl blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty obce Vrábče a 

předává mu další řízení dnešního zasedání. 

 

 Pan Ing.Fessl sloţil “Slib” do rukou pana starosty. 

 

6) Nově zvolený starosta pan František Ohrazda se ujal dalším řízením schůze a v první řadě 

poděkoval občanům za úcast ve volbách a poblahopřál nově zvoleným členům zastupitelstva 

obce.  

Dále přítomné členy seznámil s těmito body: 

 - Příští zasedání ZO se uskuteční dne 24.11.2010 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče a 

následující zasedání dne 15.12.2010 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ 

Další zasedání ZO se budou konat vţdy 1.pracovní středu v měsíci v kanceláři OÚ Vrábče od 

18.30 hodin - všechna zasedání jsou veřejná. 

    

Vyhodnocení akcí, které byly naplánovány v uplynulém volebním období 2006 - 2010 

 

- Zajištění zdárného chodu obce -  odvoz domovního odpadu 

     provozuschopnost VO 

     údrţba zeleně a veř.prostr. atd. 

- Opravy úcelových komunikací - Slavče, kolem hřbitova, ke Dvořáčkům, Konopům, Rybákům, 

Bedlánům,   

- Zbudování dětského hřiště Vrábče-zastávka 

- Oprava fasády na kostele sv.Václava - k 60.výročí zaloţení kostela 

 (před 30 lety byla provedena oprava fasády) - vysvěcení  

 praporu obce dne 28.9.2007 - dotace z POV 

- Výměna oken v budově OÚ - dotace z POV 

- Výstavba chodníku na Dolánku 

- Výstavba chodníku Vrábče-ves - Nová Hospoda 

- Rekonstrukce VO Koroseky + další příleţitostní zrekonstruování VO 

- Pomoc vlastníkům pozemků při zajištění investora pro budoucí  

   výstavbu RD dle ÚP - PROBLÉM - soudní řízení 

- Výměna vodovodního řádu Slavče - v případě nutnosti -  nebylo nutno. 

 

 

 



 

Akce, které byly realizovány mimo plán 

 

- Realizace dětských hřišť ve všech osadách 

- Zastřešení parketu v zahradě Hospody Na zastávce 

- Úprava návsi ve Slavči 

- Oprava komunikací - poloţení asfaltového koberce  

   Malý Padělek 

   Velký Padělek 

   Zkratka Vrábče-zastávka- Slavče 

   Za Knitlů 

- Výstavba nového VO - Vrábče-ves, nová Hospoda a Slavče 

- Výstavba nové kanalizace  Kroclov    

- Výstavba komunikace Vrábče-zastávka pod tratí   

- Realizace bezdrátového rozhlasu     

- Oprava has. Zbrojnice – Koroseky   

- Oprava – 10 kusů Boţích muk     

- Oprava sportovních kabin Vrábče-zastávka  

- Oprava bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči  - zřízeno Kulturní centrum - malé   

   vesnické muzeum                                                                                               

 

Přidělené dotace – rok 2006 – 2010 

rok 2006 

realizace rozhlasu           355.000,--Kč   LEADR 

rok 2007 

výstavba komunikace Vrábče-zastávka  

a chodník Vrábče – Nová hospoda          4 499 999,83 Kč   státní rozpočet - MF 

výměna oken v budově OÚ Vrábče         100 000,--   Kč   POV – Jihočeský kraj 

rok 2008 

oprava has. Zbrojnice – Koroseky               76 789,--  Kč  Jihočeský kraj 

chodník Vrábče                                          120 000,--  Kč  POV – Jihočeský kraj    

hasiči – ţákovská druţstva                           29 000,--  Kč  Jihočeský kraj 

malá Vrábecká slavnost                                30 000,--  Kč  Jihočeský kraj 

oprava – Boţí muka                                      20 000,--  Kč  Jihočeský kraj 

nákup počítače                                              23 500,--  Kč  Jihočeský kraj 

vybavení CZECH POINT                            52 000,-- 

rok 2009 

kanalizace  Kroclov                                1 763 997,--  Kč   státní rozpočet - MZ 

webové stránky                                            16 431,--  Kč   Jihočeský kraj 

malá Vrábecká slavnost                               30 000,--  Kč   Jihočeský kraj 

oprava sportovních kabin                           130 000,--  Kč   POV – Jihočeský kraj  

rok 2010 

Oprava bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči  180.000,--Kč POV - Jih.kraj 

Celkem     7 426.716,83 Kč 

  

 



Akce, které by chtělo ZO realizovat v novém volebním období 2010 - 2014 

Starosta prohlásil, ţe nemá smysl slibovat věci, které nejsme schopni splnit 

- Zajištění zdárného chodu obce -  odvoz domovního odpadu 

     provozuschopnost VO 

     údrţba zeleně a veř.prostr. atd. 

- Opravy úcelových komunikací - Slavče, kolem hřbitova, ke Dvořáčkům,Konopům, Rybákům, 

Bedlánům,  - kvalitnější opravy provádět aţ po provedené Pozemkové úprave - majetkoprávní 

vypořádání 

r.2011 

- Započít s pořízením nového ÚP obce Vrábče 

- Vybudování chodníku Nová Hospoda - příslib dotace 1,8 mil Kč 

- Vybudování nového VO v Kroclově - podána ţádost o dotaci POV 

- Vybudování ČOV Kroclov - poţádat o spolupráci s firmu ČEVAK a.s. 

Průběţně 

- Změna katastrálního území v lokalitě Vrábče-zastávka (přiřazení  

   nové výstavby v k.ú.Slavče do k.ú.Vrábče) 

- Názvy ulic v lokalitě Vrábče-ves a Vrábče-zastávka  

- ČOV Vrábče-zastávka - podána ţádost na Mze o dotaci 10 mil Kč  

- Víceúčelové hřiště Vrábče-zastávka - podána ţádost na MF o dotaci  2,5 mil Kč  

- Jak vyuţít koupený areál dílen ZD - realizace MŠ, Dům pro seniory ? 

 

Poté pan starosta otevřel diskusi pro občany i nové zastupitele.  

Do diskuse se přihlásili: 

- paní Márová s dotazem, zda plánovaný chodník na Nové Hospodě bude propojen s chodníkem 

ve Vrábči-zastávka - starosta podal vysvětlení, ţe nebude.  

- pan Horký vznesl dotaz, zda  v lokalitě pro výstavbu RD - lokalita U trafa jsou odpadní vody 

likvidovány do jímek na vyváţení - starosta podal vysvětlení, ţe je to poţadavek Magistrátu 

města Č.Budějovice - odboru ţivotního prostředí. 

- pan Kubata předal starostovi Ţádost od občanů o zřízení mateřské školky, kterou podepsalo 106 

osob. 

     

7) Předseda volební a návrhové komise pan Ing.Trapl přečetl Návrh na usnesení z dnešního 

zasedání.O návrhu usnesení bylo hlasováno a návrh usnesení byl všemi přítomnými členy ZO 

schválen (viz příloha č.3). 

 

8) Na závěr poděkoval pan starosta všem přítomným za úcast na dnešním ustavujícím zasedání, 

popřál všem pevného zdraví, osobní a rodinné pohody a zastupitelům popřál  hodně zdaru v 

jejich práci pro blaho obce. 

  

Ve Vrábči dne 5.11.2010 v 20.30 hodin 

Zapsala: Neubauerová 

 

Ověřovatelé zápisu:    

  

František Ohrazda       Ludmila Hálová 

 
 


