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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1.9. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 4.8.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 4.8.2010. 

 

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)  Žádost o  výstavbu trafostanice  

      2)  Smlouva o  uzavření budoucí kupní smlouvy 

3)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

4)  Nabídka majetku státu  

5)  Žádost o odkoupení parcely č.1/4 v k.ú.Vrábče 

6)  Zajištění průchodu z návsi do bývalého areálu ZD 

7)  Žádost o finanční příspěvek ze státního rozpočtu ČR 

8)  Stížnost na proběhlou akci „JAWA Sraz“ Vrábče 

9)  Různé 

 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo 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. (Schváleno 9 hlasy)  

  

2)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o uzavření budocí kupní smlouvy  mezi obcí  

     Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající na koupi části parcely č.190/20 v  

     k.ú.Slavče pro novou zděnou trafostanici.  (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

     mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení  

     NN a kabelové skříně na parcele č. 3301/2 v k.ú.Vrábče (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou nabídku ze strany Úřadu pro zastupování státu  

     ve věcech majetkových, ohledně bezúplatného převodu pozemků par.č.3301/9 o výměře 32m
2 

 a  

     par.č.828/6 o výměře 41m
2
 v k.ú.Vrábče – ostatní plocha (odúmrť po zemř.Tomáši Krátkém) do  

     majetku obce Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
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5)  ZO projednalo žádost  pana Milana Stýbla ohledně  odkoupení parcely č.1/4 v k.ú.Vrábče z  

     majetku obce Vrábče do svého vlastnictví. Oznámení o prodeji této  parcely bude vyvěšeno na  

     úřední desce  OÚ po dobu 15 dnů a po té ZO na příštím zasedání  rozhodne o této záležitosti.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

  

 6)  ZO bylo seznámeno se stanoviskem domovního důvěrníka Vrábče čp.4 (bytovka) Václava  

      Kozelky, ohledně toho, že obyvatelé této nemovitosti nesouhlasí se směnou pozemků mezi Obcí  

      Vrábče a Stavebním bytovým družstvem České Budějovice pro účel zajištění průchodu z návsi    

      ve Vrábči do bývalého areálu ZD Planá, který je nyní v majetku obce Vrábče. ZO pověřuje    

      starostu, aby vyvolal jednání se Stavebním bytovým družstvem, ohledně možného odkupu části  

      parc.3345 v k.ú.Vrábče (při západní hraně této parcely) pro realizaci chodníku pro pěší v šíři  

      cca 2m. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou žádost o finanční příspěvek ze státního  

     rozpočtu ČR ve výši 2,5 mil Kč na výstavbu víceúčelového hřiště ve Vrábči-zastávka. 

    (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo předloženou stížnost ze strany pana Milana Farbara bytem Vrábče čp.50 na akci  

     „JAWA Sraz“, která se uskutečnila ve dnech 30.7 – 1.8.2010 v Hospodě na Zastávce. ZO  

     pověřuje starostu, aby vyvolal jednání za účasti stěžovatele – pana Farbara, provozovatele    

     hostince pana Hrdiny,  pořadatele srazu JAWA a Policie ČR - .odd.Boršov nad Vltavou, kde  

     bude stanovena za jakých podmínek lze tuto a podobnou akci realizovat v Hospodě na Zastávce.  

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

 

9) Různé 

- informace o  slavnostním otevření Kulturního centra ve Slavči – dovybavení kamny na  

  dřevo – ZO souhlasí  

- seznámení s předávacím protokolem ohledně areálu bývalých dílen ZD 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 6.10. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 1.9. 2010 v 21.00 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.Fessl                                          pan Kubata 
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ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .11// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

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

     U Bedlána. (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu o uzavření budocí kupní smlouvy  mezi obcí Vrábče a společností  

     E.ON Distribuce, a.s. spočívající na koupi části parcely č.190/20 v k.ú.Slavče pro  

           novou zděnou trafostanici. (9 hlasů pro)  

   3)  Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a  

             společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelového vedení  

     NN a kabelové skříně na parcele č. 3301/2 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

4)  Nabídku ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ohledně  

     bezúplatného převodu pozemků par.č.3301/9 o výměře 32m
2 

 a par.č.828/6 o  

     výměře 41m
2
 v k.ú.Vrábče – ostatní plocha (odúmrť po zemř.Tomáši Krátkém)    

     do majetku obce Vrábče. (9 hlasů pro) 

5)  Žádost o finanční příspěvek ze státního rozpočtu ČR ve výši 2,5 mil Kč na  

     výstavbu víceúčelového hřiště ve Vrábči-zastávka. (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 
1) Vyvěsit oznámení o prodeji parcely č.1/4 v k.ú.Vrábče na úřední desce OÚ po      

    dobu 15 dnů. (9 hlasů pro) 

2) Vyvolat jednání se Stavebním bytovým družstvem České Budějovice, ohledně  

          možného odkupu části parc.3345 v.ú.Vrábče (při západní hraně této parcely) pro  

     realizaci chodníku pro pěší v šíři cca 2m. (9 hlasů pro) 

3)  Vyvolal jednání za účasti stěžovatele – pana Farbara, provozovatele hostince,  

     pořadatele srazu JAWA a Policie ČR - .Boršov nad Vltavou, kde bude stanovena  

     za jakých podmínek lze JAWA sraz a podobnou akci realizovat v Hospodě na  

     Zastávce. (9 hlasů pro) 

 Bere na vědomí 
1)  Informace z bodu Různé 

 

Ve Vrábči dne 1.9. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

  


