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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 // 22 00 11 00   
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.1. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Novotný, Zdrha, Hálová, Trnka, Kubata, Hesová  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 12. 2009. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2. 12. 2009. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 

 

Starosta obce pan František Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a 

konstatoval, ţe je přítomno 9 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

  

Program:  

1) Rozpočtové opatření č.7/2009  

2) Hospodaření obce k 31.12.2009 

3) Návrh na fin příspěvek na Fond ohroţených dětí. 

4) Podání ţádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

5) Ţádost o odkoupení parcely č.1205 v k.ú.Vrábče 

6) Vykoupení parcely č.556/44 v k.ú.Vrábče 

7) Vykoupení parcely č.3338/2 v k.ú.Vrábče 

8) Ţádost o pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče 

9) Jihočeský krajský příspěvkový program podpory v oblasti kultury pro rok 2010 

10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

11) Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 

12) Usnesení č. 32 ze XXXII. shromáţdění starostů svazku obcí Blanský les-podhů. 

13) Různé  

  

  1) ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.7/2009 viz.příloha č.1 zápisu 

      1/2010. (Schváleno 9 hlasy) 

 

  2) ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 31.12.2009 

    Stav finančních prostředků k 1.1.2009 2 050 975,89   Kč 

    Skutečné příjmy k 31.12.2009  7 213 696,99   Kč 

    Skutečné vydání k 31.12.2009  6 655 378,52   Kč 

    Stav finančních prostředků k 31.12.2009 2 609 294,36   Kč 

    (Schváleno 9 hlasy) 

 

        3) ZO schvaluje finanční příspěvek v částce 1.000,--Kč na Fond ohroţených dětí.  

(Schváleno 9  hlasy) 
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4)  ZO bylo seznámeno s návrhem na bezúplatný převod části nemovitosti kaple sv.Václava    

     – občanská vybavenost na parcele č.194 o výměře 228 m2 v k.ú.Vrábče z majetku Úřadu  

     pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Vrábče. ZO s návrhem  

     souhlasí a pověřuje starostu, aby ţádost vypracoval a zaslal na Úřad pro zastupování státu  

     ve věcech majetkových. (Schváleno 9  hlasy) 

 

5)  ZO bylo seznámeno s ţádostí manţelů Novotných bytem Kroclov čp.3 o koupi parcely  

     č.1205 v k.ú.Vrábče lokalita Kroclov z majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Vzhledem  

     k provedené digitalizaci k.ú.Vrábče a na základě určitých nejasností ohledně sousedních  

     pozemků, ZO rozhodlo ţádost projednat na příštím zasedání ZO. (Schváleno 9  hlasy) 

 

6)  ZO projednalo návrh ze strany starosty obce, ohledně vykoupení parcely č.556/44 (část místní  

     komunikace) o výměře 237 m2 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka z majetku J.Hojsy do  

     majetku obce Vrábče za vzájemně dohodnutou cenu 10,--Kč za m2. ZO s koupí parcely souhlasí  

     a pověřuje starostu ohledně  uzavření kupní smlouvy na tuto parcelu. (Schváleno 9  hlasy) 

 

7)  ZO projednalo návrh ze strany starosty obce, ohledně vykoupení parcely č.3338/2 (část místní  

     komunikace) o výměře 84 m2 v k.ú.Vrábče lokalita Vrábče-zastávka z majetku J.Trapla do  

     majetku obce Vrábče za vzájemně dohodnutou cenu 20,--Kč za m2. ZO s koupí parcely souhlasí  

     a pověřuje starostu ohledně  uzavření kupní smlouvy na tuto parcelu. (Schváleno 9  hlasy) 

 

8)  Na základě zveřejněné výzvy ohledně podání ţádostí ze strany jednotlivých zájemců o pořízení  

     změny č.3 ÚP obce Vrábče, ZO projednalo a následně schválilo ţádost pana Z.Kubaty ohledně   

     pořízení změny ÚP obce Vrábče na části  parcel č. 841, 842 a 155 v k.ú.Vrábče z orné na  

     bytovou zástavbu, na části parcely č. 156 v k.ú.Vrábče z orné na obytnou nízkopodlaţní  

     výstavbu s moţností ekologicky čistého podnikání a na parcelách č.710,711, 712, 713 a 715 v  

     k.ú.Vrábče z luk na vodní plochu., ţádost F.Šturmy, ohledně pořízení změny ÚP obce Vrábče  

     na části parcely č. 39/1 a parcel č. 39/4 a 39/5 v k.ú.Vrábče z louky na bytovou zástavbu, ţádost  

     paní M. Hanzalové, ohledně pořízení změny ÚP obce Vrábče na parcele č.298/19 v k.ú.Slavče z  

     travního porostu na bytovou zástavbu, ţádost pana P.Filišteina, ohledně pořízení změny ÚP  

     obce Vrábče na části parcely č.298/14 v k.ú.Slavče z travního porostu na bytovou zástavbu,  

     ţádost pana J.Bíny, ohledně pořízení změny ÚP obce Vrábče na parcele č.1068/1 v k.ú.Vrábče z  

     orné půdy na bytovou zástavbu a manţelů Vl. a J. Koklarových, ohledně pořízení změny ÚP  

     obce Vrábče na parcele č.498/9 z orné půdy na bytovou zástavbu  a 504 z lesa na bytovou  

     zástavbu v k.ú.Vrábče . (Schváleno 9  hlasy) 

 

9)  ZO projednalo předloţený návrh na moţnost zaţádat do Jihočeského krajského příspěvkového  

     programu podpory v oblasti kultury pro rok 2010  a pověřuje starostu, aby zajistil zpracování  

     ţádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá Vrábecká slavnost“ 2010. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

       

10)  ZO projednalo předloţenou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

        mezi Obcí Vrábče jako oprávněným a Ing.Jiřím Traplem a Otakarem Končelem jako  

        povinným v uloţení kanalizačního a vodovodního potrubí a kabelu NN do části pozemků  

        parc.č.398/1, 401/3, 401/67, 392/2, 393/1, 401/76 a 35/1 v k.ú.Slavče a 3338/2 v k.ú.Vrábče  

        pro stavbu ČOV Vrábče-zastávka. (Schváleno 9 hlasy) 
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11)  ZO bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle  

       zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. 

 

12)  ZO bylo seznámeno s Usnesením č. 32 ze XXXII. shromáţdění starostů svazku Blanský les- 

       podhůří a bere toto usnesení na vědomí. 

 

 

 

13)  Různé – Zahájení oprav budovy bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči – zajistí starosta 

 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.2. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 6.1. 2010 v 20.40 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl                                          pan Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ   

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č.1// 22 00 11 00   

Z A S T U P I T E L S T V O   OBCE 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Rozpočtové opatření č.7/2009. (9 hlasů pro) 

2) Hospodaření obce k 31.12.2009. (9 hlasů pro) 

3) Fin příspěvek ve výši 1.000,--Kč na Fond ohroţených dětí. (9 hlasů pro) 

4)   Podání ţádosti o bezúplatný převod části nemovitosti kaple sv.Václava    

             – občanská vybavenost na parcele č.194 o výměře 228 m2 v k.ú.Vrábče z  

       majetku Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví  

       Obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5)   Vykoupení parcely č.556/44 v k.ú.Vrábče za cenu 10,--Kč/m2. (9 hlasů pro) 

6)   Vykoupení parcely č.3338/2 v k.ú.Vrábče za cenu 20,--Kč/m2. (9 hlasů pro) 

7)   Pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče  (9 hlasů pro) 

8)   Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vrábče jako  

      oprávněným a Ing.Jiřím Traplem a Otakarem Končelem jako povinným  

      v uloţení kanalizačního a vodovodního potrubí a kabelu NN pro stavbu ČOV  

      Vrábče-zastávka. (9 hlasů pro) 

  

Pověřuje starostu  

  1)    Zajistil zpracování ţádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá  

         Vrábecká slavnost“ 2010 z Jihočeského krajského příspěvkového programu  

      podpory v oblasti kultury pro rok 2010. (9 hlasů pro) 

 

 Bere na vědomí 

1) Ţádost o odkoupení parcely č.1205 v k.ú.Vrábče 

   2)   Výroční zprávu o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle  

              zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. 

3)   Usnesení č. 32 ze XXXII. shromáţdění starostů svazku Blanský les-podhůří 

4)   Informace z bodu Různé 

  

Ve Vrábči dne 6.1. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 


