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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   33 // 22 00 11 00   
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.3. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.2.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.2.2010. 

 

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)   Vybrání dodavatele na výměnu oken v budově  hasičské zbrojnice ve Slavči  

2)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  

3)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  

4)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  

5)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene  

6)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 

7)   Nabídka k darování spoluvlastnického podílu kaple sv.Václava ve Vrábči 

8)   Dohoda podílových spoluvlastníků 

9)   Pronájem pozemků ve vlastnictví obce určených k zemědělské činnosti 

10)  Bezpečnostní situace v katastru obce Vrábče v roce 2009 

11)  Dražba areálu dílen ZD Planá ve Vrábči 

12)  Různé 

 

 

1)  ZO posoudilo cenové nabídky na dodávku prací na akci “Výměna oken a parapetů v budově  

bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči” od 4 firem -  ALU PLAST , MONTERA,  OTHERM  a 

OKNOTHERM a po důkladném posouzení všech 4 cenových nabídek byla vybrána firma 

OKNOTHERM , která akci zrealizuje za cenu 58.086,--Kč včetně DPH - viz.příloha Zápis - 

otevírání obálek. Schváleno 9 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 uložení kabelového vedení NN na parcele č. 3266/1 v k.ú.Vrábče   . 

     (Schváleno 9 hlasy) 
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3)  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 uložení kabelového vedení NN na parcele č. 3275/1 v k.ú.Vrábče   . 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  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 uložení kabelového vedení NN na parcele č. 3281/1, 3282/5, 3282/1 v k.ú.Vrábče.    

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  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 uložení kabelového vedení NN na parcele č. 3281/1 v k.ú.Vrábče   . 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  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 uložení kabelového vedení NN na parcele č. 554/5 v k.ú.Vrábče   . 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo a následně schválilo nabídku ze strany pana Vladimíra Hornáta ohledně darování  

     spoluvlastnického podílu 8/100 kaple sv.Václava ve Vrábči na st.parcele č.194 v k.ú.Vrábče z  

     jeho vlastnictví do majetku Obce Vrábče. Schváleno 9 hlasy 

 

8)  ZO projednalo a následně schválilo Dohodu podílových spoluvlastníků o užívání společné věci  

     mezi Obcí Vrábče a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  

     ohledně kaple sv.Václava ve Vrábči. Schváleno 9 hlasy 

 

9)  ZO projednalo návrh na pronájem pozemků ve vlastnictví obce určených k zemědělské činnosti  

     a rozhodlo, aby pozemky na LV obce evidované v katastru nemovitostí – orná a trvalý travní  

     porost o výměře cca 13 ha byly nabídnuty k pronájmu. Oznámení o pronájmu bude zveřejněno  

     na úřední desce OÚ Vrábče a též v elektronické podobě . Na příštím zasedání ZO bude v této  

     záležitosti rozhodnuto.  Schváleno 9 hlasy 

 

10)  ZO vzalo na vědomí Zprávu od Policie ČR obvodního oddělení Boršov nad Vltavou ohledně  

       bezpečnostní situace v katastru obce Vrábče za rok 2009. 

 

11)  ZO bylo seznámeno se Zápisem z jednání věřitelského výboru úpadce ZD Planá, konaného  

       dne 10.2.2010, kde je konstatováno, že byl projednán a schválen přímý prodej dílen Vrábče  

       s pozemky za cenu 1,700.000,--Kč pro nabyvatele Obec Vrábče v případě, že v dražbě, která  

       proběhne dne 3.3.2010 nebude výše uvedený nemovitý majetek vydražen za vyvolávací cenu  

       2,000.000,--Kč. Tato dražba dnešního dne proběhla bez úspěchu, a proto ZO rozhodlo budovu  

       dílen bez čp. na pozemku st.p.č.418 a pozemky par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, č.61/1  

       a č.57 odkoupit do vlastnictví Obce Vrábče za cenu 1,700.000,--Kč. ZO pověřuje starostu obce,  

       aby nechal zpracovat návrh kupní smlouvy.  Schváleno 9 hlasy 
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12)  Různé 

  -  Instalace 4 kusů svítidel VO v lokalitě Vrábče-zastávka – provede ELSA CB s.r.o. 

 - Personální změny od 1.2.2010 na Obvodním oddělení Policie ČR v Boršově n/Vlt. 

 - Informace Pozemkového úřadu ČB – bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele  

    komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vrábče 

  

       

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 7.4. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 3.3. 2010 v 21.00 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 .3// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Výběr dodavatele na stavební akci “Výměna oken a parapetů v  budově  

     bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči”, kterou provede firma OKNOTHERM 

     za cenu 58.086,--Kč včetně DPH ( 9 hlasů pro)   

2)  Smlouvu o smlouvě budoucí 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.  3266/1 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

 3)  Smlouvu o smlouvě budoucí 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. (9 hlasů pro ) 

 4)  Smlouvu o smlouvě budoucí 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. 3281/1, 3282/5, 3282/1 v k.ú.Vrábče. 

      (9 hlasů pro ) 

5)  Smlouvu o smlouvě budoucí 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. 3281/1 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

6)  Smlouvu o smlouvě budoucí 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. 554/5  v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro ) 

7)  Darování podílu 8/100 kaple sv.Václava ve Vrábči na st.parcele č.194 v  

     k.ú.Vrábče do majetku obce Vrábče. (9 hlasů pro ) 

8)  Dohodu podílových spoluvlastníků o užívání společné věci mezi Obcí Vrábče a     

     Českou republukou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

     (9 hlasů pro ) 

9)  Zveřejnění záměru ohledně pronájmu pozemků ve vlastnictví obce využívaných 

     k zemědělské činnosti - orná a trvalý travní porost o výměře cca 13 ha. 

     (9 hlasů pro ) 

10)  Odkoupení budovy dílen bez čp. na pozemku st.p.č.418 a pozemky  

       par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, č.61/1 a č.57 z vlastnictví ZD Planá  

       do vlastnictví Obce Vrábče za cenu 1,700.000,--Kč. (9 hlasů pro ) 
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Pověřuje starostu  
1)  Zpracování návrhu kupní smlouvy na koupi budovy dílen bez čp. na pozemku  

st.p.č.418 a pozemky par.č.st.p.418, p.č.50/7, č.52/4, č.3289/2, č.61/1 a č.57     

v k.ú.Vrábče za cenu 1,700.000,--Kč. (9 hlasů pro ) 

     

 

Bere na vědomí 

1) Zprávu od Policie ČR obvodního oddělení Boršov nad Vltavou ohledně  

      bezpečnostní situace v katastru obce Vrábče za rok 2009. 

2) Informace z bodu Různé  

     

  

Ve Vrábči dne 3.3. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


