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

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

Omluveni: p.Zdrha 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 6.1.2010. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 6.1.2010. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Fessl, p. Kubata. 

 

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

konstatoval, ţe je přítomno 8 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

 

  

Program:  

1) Ţádost o odsouhlasení projektu „Sběrný dvůr Vrábče“  

2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  

3) Jihočeský krajský grantový program Podpora ţivé kultury pro rok 2010 

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

5) Schválení Mandátní smlouvy 

6) Schválení Smlouvy o dílo 

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

8) Nabídkové řízení na výměnu oken v budově  hasičské zbrojnice Slavče 

9) Zpráva o průběhu inventarizace za rok 2009 

10) Různé 

 

1)  ZO projednalo předloţený návrh projektu na vybudování sběrného dvora ve Vrábči v místě  

     zemědělského areálu bývalé ţivočišné výroby, který předloţil pan Filip Kolář a rozhodlo vydat  

     souhlasné stanovisko k tomuto záměru aţ po té, kdy ţadatel doloţí kladné stanovisko  

     zpracovatele ÚP obce Vrábče Ing.Štěpána – Architektonický ateliér Štěpán. V případě, ţe bude  

     toto kladné stanovisko předloţeno na OÚ Vrábče, ZO pověřuje starostu o vydání souhlasu k  

     tomuto projektu. (Schváleno 8 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva  

     odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.  

     spočívající v uloţení kabelového vedení NN na parcele č.  1607/4 v k.ú.Slavče. 

     (Schváleno 8 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo předloţený návrh na moţnost zaţádat do Jihočeského krajského grantového  

     programu  Podpora ţivé 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 8 hlasy) 
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8)  Na základě zveřejněné výzvy ohledně podání ţádostí ze strany jednotlivých zájemců o pořízení  

     změny č.3 ÚP obce Vrábče, ZO projednalo a dodatečně  schválilo ţádost paní M.Horákové    

     ohledně  pořízení změny ÚP obce Vrábče na parcele č.478 a 476/1 v k.ú.Vrábče – lesní pozemek  

     na bytovou zástavbu, ţádost paní Z.Švandové ohledně  pořízení změny ÚP obce Vrábče na  

     parcele č. 476/3 v k.ú.Vrábče – lesní pozemek na bytovou zástavbu, ţádost paní   

     H.Rotschedlové ohledně  pořízení změny ÚP obce Vrábče na parcele č.298/21 v k.ú.Slavče –  

     travní porost na bytovou zástavbu a ţádost společnosti První Ekoelektro, s.r.o. ohledně pořízení  

     změny ÚP obce Vrábče na parcele č.1183/7 v k.ú.Vrábče – orná půda na fotovoltaickou  

     elektrárnu. (Schváleno 8 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Vrábče a  

     Architektonickým ateliérem Štěpán ohledně vypracování Návrhu změny č.3 ÚP obce Vrábče za  

     cenu 129.600,--Kč včetně DPH (Schváleno 8 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Vrábče (mandant) 

     a Ludmilou Borovkovou (mandatář) ohledně pořízení Návrhu změny č.3 ÚP obce Vrábče za  

     cenu 27.000,--Kč včetně DPH. (Schváleno 8 hlasy) 

 

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

     č.1205 (po digitalizaci parcela č.3282/1) 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, starosta kontaktoval vlastníka sousedního pozemku  

     pana Jířího Soukupa, aby se k této záleţitosti vyjádřil a pan Soukup předloţil téţ ţádost o   

     koupení této parcely, přes kterou má umoţněn jediný vstup na svůj pozemek. Na základě této  

     skutečnosti ZO rozhodlo ani jednomu ţadateli nevyhovět a parcelu ponechat ve vlastnictví  

     obce.(Schváleno 8  hlasy) 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo záměr vypsání nabídkového řízení na akci – výměna oken a  

     vchodových dveří  - viz Nabídkové řízení “Výměna oken a vchodových dveří v budově bývalé  

     hasičské zbrojnice ve Slavči”.( Schváleno 8 hlasy) 

 

9)  ZO vzalo na vědomí zprávu o provedené inventarizaci za rok 2009. 

 

10) Různé 

 

- Náklady na opravu budovy bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči – ZO bere na vědomí 

- Zakoupení sekačky na trávu a křovinořezu – ZO schvaluje – zajistí starosta 

  

      Příští zasedání ZO se uskuteční dne 3.3. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 3.2. 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.2// 22 00 11 00   

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

Přítomno 8 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s.  spočívající v uloţení 

kabelového vedení NN na parcele č.  1607/4 v k.ú.Slavče. (8 hlasů pro) 

2)   Pořízení změny č.3 ÚP obce Vrábče  (8 hlasů pro) 

3)   Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Vrábče a Architektonickým ateliérem  

Štěpán ohledně vypracování Návrhu změny č.3 ÚP obce Vrábče za cenu 

129.600,--Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 

  4)   Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Vrábče (mandant) a Ludmilou  

      Borovkovou (mandatář) ohledně pořízení Návrhu změny č.3 ÚP obce Vrábče za  

            cenu 27.000,--Kč včetně DPH. (8 hlasů pro) 

  5)   Vypsání nabídkového řízení na akci “Výměna oken a vchodových dveří v  

           budově bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči”. (8 hlasů pro) 

6)   Zakoupení sekačky na trávu a křovinořezu.(8 hlasů pro) 

 

Neschvaluje 

1)   Prodej parcely č.1205 (po digitalizaci parcela č.3282/1) v k.ú.Vrábče lokalita      

      Kroclov. (8 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu  
  1)   Vydat souhlas k projektu „Sběrný dvůr Vrábče“ za podmínky předloţení  

      kladného stanoviska zpracovatele ÚP obce Vrábče Ing.Štěpána. (8 hlasů pro) 

2)   Zajistit zpracování ţádosti na dotaci ve výši 35.000,--Kč  na projekt “Malá  

         Vrábecká slavnost“ 2010 z Jihočeského krajského grantového programu  

      Podpora ţivé kultury pro rok 2010. (8 hlasů pro) 

 

 Bere na vědomí 

1) Zprávu o provedené inventarizaci za rok 2009.  

    2)  Informace z bodu Různé 

  

Ve Vrábči dne 3.2. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 


