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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 00 // 22 00 11 00  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 4.8. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

Přítomni: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Trnka, Kubata, Hálová  

Omluveni: p.Hesová, Novotný, Zdrha  

 

 Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 19.7.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 19.7.2010. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl, p. Kubata. 

 

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

konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 

Program:  

1)  Rozpočtové opatření č.4/2010   

2)  Výsledek hospodaření obce Vrábče k 30.6.2010     

3)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen 

4)  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen  

5)  Žádost o  výstavbu trafostanice  

6)  Žádost o odkoupení parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče  

7)  Žádost o odkoupení části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče 

8)  Dotace na pořízení radarů 

9)  Žádost o vyjádření k navrhovaným možnostem využití mobilních domů 

10)  Pověření starosty k odstoupení od Kupní smlouvy 

11)  Různé 

 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.4/2010. (Schváleno 6 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření obce Vrábče k 30.6.2010.  

     (Schváleno 6 hlasy.) 

Příjmy: 

 Stav fin.prostředků k 1.1.2010   2,609.294,36 Kč 

 Příjmy k 30.6.2010 rozpočet 4,332.000,--Kč  3,442.081,78 Kč 79,46 % 

Vydání: 

 Rozpočet             4,332.000,--Kč 

 Skutečnost      2,423.083,51 Kč 55,94 % 

Stav finančních prostředků k 30.6.2010  3,627.044,50 Kč   
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3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3275/1 v k.ú.Vrábče (Schváleno 6 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3271 v k.ú.Vrábče (Schváleno 6 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo žádost firmy E.ON Česká republika, s.r.o. ohledně možného umístění nové  

     trafostanice na pozemek parcela č.190/20 v k.ú.Slavče v lokalitě U Bedlána, z důvodu zlepšení  

     kvality elektrické energie na samotách Slavče. ZO o této záležitosti rozhodne na příštím zasedání  

     ZO, až budou upřesněny vstupy na sousední pozemky. (Schváleno 6 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo žádost  pana Ing.Františka Trse ohledně  odkoupení parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče  

     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  panu Františku  

     Trsovi za těchto podmínek:  

         a) cena pozemku 50,--Kč/m
2
   - zaplacena při podpisu smlouvy. 

         b) veškeré náklady - poplatky s převodem spojené ponese kupující.  

     (Schváleno 6 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo žádost  pana  Zdeňka Lávičky, paní Marie Alexové a též manželů Karlíčkových  

     ohledně  odkoupení části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče 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  panu  Zdeňku Lávičkovi, paní Marii  

     Alexové a  manželům Janu a Anně Karlíčkovým za těchto podmínek  

         a) před zaměřením bude kupujícími vybraný geodet kontaktovat obecní úřad, ohledně určení  

             hranice zaměření ( šíře pozemku – stávající komunikace min.šíře 8 m) 

         b) cena pozemku 50,--Kč/m
2
   - zaplacena při podpisu smlouvy. 

         c) veškeré náklady – zaměření + poplatky s převodem spojené ponese kupující.  

     (Schváleno 6 hlasy) 

 

 8)  ZO bylo seznámeno s informací Svazku obcí Blanský les podhůří   ohledně přidělení grantu v  

       programu -  POV na akci „Pořízení radarů “ ve výši 71.484,--Kč. Spoluúčast obce bude činit  

       67.876,--Kč. ZO s dotací a spoluúčastí souhlasí. Radary v počtu 2 kusy budou umístěny v  

       lokalitě Vrábče-zastávka. (Schváleno 6 hlasy) 

 

 9)  ZO bylo seznámeno s žádostí o vyjádření a stanovisko k navrhovaným možnostem využití  

      mobilních domů, např.mobilních mateřských školek pro potřeby obce od firmy Cangor a.s. 

      ZO prozatím neuvažuje o využití těcto mobilních domů.  (Schváleno 6 hlasy) 

 

10)  ZO bylo seznámeno s informací ohledně složení finanční zálohy za výkup pozemku  

       par.č.115/71 v k.ú.Vrábče v advokátní kanceláři JUDr.Vaňka. ZO rozhodlo, že v případě, že  

       nebude tato záloha složena dle termínu určeného v Kupní smlouvě, pověřuje starostu, aby byla  

       s okamžitou platností vypovězena tato kupní smlouva a byla uplatňována sankce vůči  

       kupujícímu. (Schváleno 6 hlasy) 
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 11) Různé 

 - informace o jednání o průchodu z návsi do areálu ZD – prozatím není záležitost vyřešena 

 

  Příští zasedání ZO se uskuteční dne 1.9. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 4.8. 2010 v 20.00 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 .10// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 6 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.4/2010. (6 hlasů pro) 

2)  Výsledek hospodaření k 30.6.2010. (6 hlasů pro) 

3)  Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3275/1 v k.ú.Vrábče. (6 hlasů pro) 

4)  Smlouvu o budocí smlouvě 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. 3271 v k.ú.Vrábče. (6 hlasů pro) 

5)  Prodej parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do  vlastnictví      

     Ing.Františka Trse za cenu 50,--Kč/m
2
. (6 hlasů pro) 

6)  Prodej části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče z majetku obce Vrábče do vlastnictví 

                             Zdeňka Lávičky,  Marie Alexové a  manželů Jana a Anny Karlíčkových za cenu  

     50,--Kč/m
2
. (6 hlasů pro) 

7)  Přidělení grantu v programu -  POV na akci „ Pořízení radarů “ ve výši  

     71.484,--Kč  a spoluúčast obce  67.876,--Kč..(6 hlasů pro) 

Neschvaluje 

   1)  Prozatím umístění nové trafostanice na pozemek parcela č.190/20 v k.ú.Slavče  

        v lokalitě U Bedlána. (6 hlasů pro) 

2)  Využití mobilních domů, např.mobilních mateřských školek pro potřeby obce od  

     firmy Cangor a.s. (6 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

  1)  V případě, že nebude v advokátní kanceláři JUDr.Vaňka složena záloha dle  

     termínu určeného v Kupní smlouvě za prodej části parcely č.115/71 v k.ú.Vrábče,    

     aby byla s okamžitou platností vypovězena tato kupní smlouva a byla  

     uplatňována sankce vůči kupujícímu. (6 hlasů pro) 

Bere na vědomí 

1)  Informace z bodu Různé 

 

Ve Vrábči dne 4.8. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 
 


