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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   11 44 // 22 00 11 00  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 15.12. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 24.11.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 24.11.2010. 

 

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)  Rozpočet obce Vrábče na rok 2011 

2)  Ţádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny 

3)  Dohoda o budoucí moţné spolupráci 

4)  Prohrňování sněhu v katastru obce Vrábče 

5)  Obecně závazná vyhláška č.1/2010 

6)  Ţádost o pronájem části dílen v areálu bývalého ZD 

7)  Ţádost o uhrazení neinvestičních nákladů na dítě umístěné do zařízení MŠ 

8)  Námitka k zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje 

9)  Ţádost o udělení souhlasu k podpisu smluv 

10) Název ulice 

  11) Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo předloţený rozpočet obce Vrábče pro rok 2011. Návrh  

     rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ od 25.11.2010 do 13.12.2010 a ze strany občanů  

     nebylo k tomuto návrhu podáno ţádných připomínek. Rozpočet obce je vyrovnaný a činí  

     6,526.000,--Kč. (Schváleno 9 hlasy)  

 

2)  ZO projednalo ţádost paní Bartuškové o finanční příspěvek  na provoz pojízdné prodejny, která  

     zajíţdí jedenkrát týdně do částí obce Vrábče-ves, Koroseky a Kroclov. ZO rozhodlo příspěvek  

     poskytnout na základě uzavření smlouvy. (Schváleno 9 hlasy)  

 

3)  ZO projednalo předloţený návrh na uzavření Dohody o budoucí spolupráci mezi Obcí  

     Vrábče a panem Z.Kubatou, ohledně vzájemné spolupráce při realizaci projektu “Výstavba  

     kompostárny” v areálu bývalých kravínů ve Vrábči. Uzavřením této dohody bude umoţněno  

     všem občanům obce Vrábče ukládat bezplatně na řízenou kompostárnu kompostovatelný  

     biologický odpad – např. tráva, zelený ořez, ořezky ze stromů a keřů. ZO s předloţenou dohodou  

     souhlasí. (Schváleno 9 hlasy) 
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4)  ZO projednalo a následně schválilo návrh na provedení poptávky  na “Prohrňování sněhu v  

     katastru obce Vrábče”z řad místních občanů. ZO pověřuje starostu, aby tuto poptávku dle  

     schválených podmínek (cena za 1 motohodinu)  zajistil do příštího zasedání ZO. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

 5) ZO projednalo a následně schválilo návrh ohledně zrušení Vyhlášky č.6/2003 o místním  

     poplatku ze psů s účinností od 1.1.2011 z toho důvodu, ţe se od tohoto termínu mění zákon o  

     místních poplatcích a následně schválilo Vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku ze psů s  

     účinností od 1.1.2011. (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo ţádost  pana  Richarda Sedláčka, ohledně pronájmu části budovy dílen v areálu  

     bývalého ZD na parcele č. 418 v k.ú.Vrábče pro kovoobrábění na NC strojích. ZO s předloţenou  

     ţádostí nesouhlasí z důvodu vyuţití uvedených prostor pro vlastní potřebu obce a z důvodu, ţe v  

     části budovy je záměr realizovat zařízení mateřské školy. (Schváleno 9 hlasy) 

 

 7)  ZO posoudilo ţádost pana Petra Vaňka  Slavče čp.81, ohledně moţnosti umístit dítě do MŠ v  

      obci Dubné v případě, ţe budou uhrazeny neinvestiční náklady na dítě. Vzhledem k tomu, ţe  

      obec Vrábče nemá v současné době MŠ, ZO rozhodlo ţádosti vyhovět za podmínk, ţe  obec  

      Vrábče uhradí 50% neinvestičních nákladů na jedno dítě ročně a rodiče uhradí téţ 50% nákladů  

      na jedno dítě ročně.   (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo předloţenou připomínku ze strany vlastníků pozemků v k.ú.Vrábče, dotčených  

     plánovanou výstavbou VVN-110 kV, která je zapracována do Zásad územního rozvoje  

     Jihočeského kraje. ZO na základě tohoto poţadavku rozhodlo podpořit nesouhlas vlastníků  

     pozemků a rozhodlo podat námitku k navrţenému řešení linky VVN-110 kV, která kopíruje  

     stávající vedení a pro kterou je navrţeno ochranné pásmo 100 m od krajního vodiče.   

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo za podmínek viz.níţe ţádost ze strany společnosti  

     FW-IMMOBILIEN s.r.o., ohledně zmocnění strosty obce k podpisu smluv týkajících:     

     - bezúplatného převodu částí ZTV Vrábče “U Trafa” do majetku obce po předloţení všech  

       příslušných kolaudačních rozhodnutí 

     - bezúplatného převodu pozemků pod rekonstruovanou komunikací “Ke Hřbitovu” 

        Parcela č. 3269/31  vlastník Ludmila Chromá 

 Parcela č.3269/33  vlastník Jiří Kříţ 

 Parcela č.3269/34 a 3269/15  vlastník František Chromý 

 Parcela č.3269/21  vlastník Helena a Václav Štěpánovi 

        z majetku jmenovaných do majetku obce za podmínky, ţe smlouvy vypracuje a předloţí  

        společnost FW-IMMOBILIEN s.r.o., 

      - uloţení věcných břemen do pozemků ve vlastnictví obce. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo dle zákona č.227/2009 Sb., kterým se mění zákony o  

       základních registrech v zákoně č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

       návrh na pojmenování ulice zřízené v novém ZTV v lokalitě Vrábče-ves u trafa s názvem 

      “Na Horánku”. (Schváleno 9 hlasy) 
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11)  Různé 

 - V rámci program POV 7 – mikroregionální projekt byl ze strany obce podán poţadavek na  

              prvky dětského hřiště 

 - Od roku 2011 bude zavedeno “Vítání občánků” 

 

 

 

Ve Vrábči dne 15.12. 2010 v 21.15 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 .14// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

Schvaluje 

1)  Rozpočet obce Vrábče pro rok 2011. (9 hlasů pro) 

2)  Finanční příspěvek  na provoz pojízdné prodejny v roce 2011. (9 hlasů pro) 

3)  Dohodu o budoucí spolupráci mezi Obcí Vrábče a panem Z.Kubatou, ohledně vzájemné  

     spolupráce při realizaci projektu “Výstavba kompostárny”. (9 hlasů pro)  

4)  Vyhlášku č.1/2010 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2011. (9 hlasů pro)  

5)  Ţádost pana Petra Vaňka  Slavče čp.81, ohledně moţnosti umístit dítě do MŠ v obci Dubné  za  

     podmínk, ţe  obec Vrábče uhradí 50% neinvestičních nákladů na jedno dítě  ročně a rodiče  

     uhradí téţ 50% nákladů na jedno dítě ročně. (9 hlasů pro)  

6)  Podat námitku k plánované výstavě linky VVN-110 kV na k.ú.Vrábče, která je zapracována do  

     Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. (9 hlasů pro)  

7)  Ţádost ze strany společnosti FW-IMMOBILIEN s.r.o., ohledně zmocnění strosty obce k podpisu  

      smluv týkajících:    

     - bezúplatného převodu částí ZTV Vrábče “U Trafa” do majetku  obce  

     - bezúplatného převodu pozemků pod rekonstruovanou komunikací “Ke Hřbitovu”   

     - uloţení věcných břemen do pozemků ve vlastnictví obce. (9 hlasů pro) 

8)  Název ulice v ZTV v lokalitě Vrábče-ves u trafa s názvem “Na Horánku”. (9 hlasů pro)    

Neschvaluje 
1)  Ţádost  pana  Richarda Sedláčka, ohledně pronájmu části budovy dílen v areálu bývalého ZD na  

     parcele č. 418 v k.ú.Vrábče pro kovoobrábění na NC strojích. (9 hlasů pro)        

Pověřuje starostu  

1)  Provést poptávku  na “Prohrňování sněhu v katastru obce Vrábče”z řad místních občanů.  

     (9 hlasů pro)  

2)  K podpisu smluv týkajících se: 

     - bezúplatného převodu částí ZTV Vrábče “U Trafa” do majetku  obce  

     - bezúplatného převodu pozemků pod rekonstruovanou komunikací “Ke Hřbitovu”   

     - uloţení věcných břemen do pozemků ve vlastnictví obce. (9 hlasů pro)     

Bere na vědomí 
1) Informace z bodu Různé 

 

Ve Vrábči dne 15.12. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 


