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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   55 // 22 00 11 00   
ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.5. 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 7.4.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.4.2010. 

 

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)  Rozpočtové opatření č.1/2010  

2)  Pronájem části budovy bývalého obchodu Slavče 

3)  Cenová nabídka na další část stavby VO Slavče 

4)  Oprava účelové komunikace do pískovny 

5)  Návrh na spolupráci s obcí Boršov a městysem Křemže ohledně MŠ  

6) Schválení návrhu změny č.2 ÚP obce Vrábče 

7)  Různé 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.1/2010 viz.příloha č.1 zápisu 

     5/2010. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo žádost  pana Ing.Jana Dvořáka  ohledně pronájmu části budovy bývalého  

     obchodu ve Slavči na parcele č.5/2 v k.ú.Slavče pro skladové prostory. Oznámení o pronájmu  

     bylo řádně zveřejněno na úřední desce a vzhledem k tomu, že se žádný jiný zájemce o pronájem  

     nepřihlásil, ZO rozhodlo žádosti vyhovět za podmínky, že cena pronájmu bude hrazena ve výši  

     1.000,--Kč/měsíčně a prostory budou sloužit pouze k účelu skladování materialu a před budovou  

     bude udržován pořádek. ZO pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o pronájmu na dobu  

     neurčitou. (Schváleno 9 hlasy) 

 

3)  ZO projednalo a následně schválilo předloženou nabídku ze strany Střední odborné školy  

     elektrotechnické se sídlem Hluboká nad Vltavou na realizaci další části výstavby VO ve Slavči 

     (náves – 4 kusy svítidel) za cenu díla  77.147,--Kč včetně DPH. (Schváleno 9 hlasy) 

 

4)  ZO projednalo stížnosti občanů části obce Vrábče-ves na velkou prašnost, která vzniká jízdou  

     nákladních automobilů po účelové komunikaci do pískovny. ZO tento neutěšený stav posoudilo  

     a rozhodlo, aby firma Budějovické štěrkopísky s.r.o. na účelové komunikaci zhotovila živičný  

     povrch a tím bylo zabráněno nadměrné prašnosti. Termín zhotovení povrchu ZO navrhuje ve  
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     dvou etapách a to 1.etapu kolem zemědělského areálu + poměrnou část k pískovně do konce  

     roku 2010 a 2.etapu do konce roku 2011. ZO pověřuje starostu, aby byl tento požadavek zaslán   

     na firmu Budějovické štěrkopísky s.r.o., který ZO požaduje   projednat na Valné hromadě  

     společnosti dne 26.5.2010. (Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  Vzhledem k tomu, že obec Vrábče nemá v současné době MŠ, ZO posoudilo návrh na možnou  

     spolupráci mezi obcí Vrábče a obcí Boršov a městysem Křemže, ohledně možnosti umístit děti  

     do MŠ s trvalým pobytem v obci Vrábče do zařízení MŠ obce Boršov a městyse Křemže za  

     podmínky, že by obec Vrábče hradila 50% neinvestičních nákladů na jedno dítě ročně a rodiče  

     by hradily též 50% nákladů na jedno dítě ročně. ZO s tímto návrhem souhlasí a pověřuje  

     starostu, aby zastupitelstvu obce  Boršov a zastupitelstvu městyse Křemže zaslal požadavek na  

     takovouto  spolupráci. (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo Návrh změny č.2 Územního plánu obce Vrábče v těchto  

      lokalitách 

Lokalita 2a -  místní část Kroclov 

Řešené území se nachází  jižně od zastavěného území místní části Kroclov – jedná se o návrh 

plochy pro čistírnu odpadních vod a trasu hlavního kanalizačního sběrače. 

Lokalita 2b – místní část. Kroclov 

Řešené území se nachází východně od zastavěného území Kroclova, je vymezeno  stávající 

plochou pro těžbu a silnicí III. třídy ve směru na Jamné – jedná se o návrh plochy pro výrobu a 

skladování - fotovoltaickou elektrárnu 

Lokalita 2c – obec Vrábče 

Řešené území se nachází jihovýchodně od obce Vrábče, navazuje na stávající dobývací prostor 

a řeší návrh manipulační plochy pro těžbu 

Lokalita 2d – obec. Vrábče 

Řešené území se nachází západně od zastavěného území obce Vrábče – jedná se o návrh ploch 

pro výrobu a skladování – fotovoltaickou elektrárnu 

2e – doplnění regulativů - během společného projednávání  přidáno  pro ÚPO Vrábče pro  

funkční využití „louky a pastviny“  a funkční využití „pole“. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se  

zdržel) 

   

7)  Různé 

- Nabídka na zřízení Přestupkové komise při OÚ Vrábče – ZO prozatím neuvažuje o zřízení    

   této komise 

            - Vedení kroniky – ZO souhlasí, aby kroniku obce Vrábče vedla paní L.Hálová 

 - Protokol o kontrole pojistného – bez závad – ZO bere na vědomí 

   

      Příští zasedání ZO se uskuteční dne 2.6. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 5.5. 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 .5// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing. Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.1/2010. (9 hlasů pro ) 

2)  Pronájem části budovy bývalého obchodu Slavče panu Ing.Dvořákovi za cenu  

     nájmu 1.000,--Kč/měsíčně. (9 hlasů pro ) 

3)  Cenovou nabídku SOŠE na část výstavby VO ve Slavči. (9 hlasů pro ) 

4) Předložený návrh změny č.2 územního plánu obce Vrábče a vydává v souladu  

    s § 54 odst. 2 zákona  183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171  

    a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění změnu  

    č.2. územního plánu obce Vrábče s jejím odůvodněním,  po předchozím ověření  

    jeho souladu se stanovisky DO, stanoviskem KÚ, politikou územního rozvoje a  

    územně plánovací dokumentací vydanou krajem. (8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel ) 

  

 Pověřuje starostu  
1)  Uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části budovy bývalého obchodu ve  

     Slavči za cenu nájmu 1.000,--Kč/měsíčně.  (9 hlasů pro ) 

2)  Zaslání požadavku na možnou spolupráci, ohledně umístění dětí do MŠ Boršov a 

     MŠ  Křemže (9 hlasů pro ) 

3) Záslání požadavku společnosti Budějovické štěrkopísky s.r.o. na opravu  

    komunikace k pískovně. (9 hlasů pro ) 

  

 

 Bere na vědomí 
   1) Důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování změny č.2. územního plánu obce  

    Vrábče 

2) Informace z bodu Různé  

     

  

Ve Vrábči dne 5.5. 2010 

 

Ověřovatelé. Ing. Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

  

  


