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ZZ ÁÁ PP II SS   čč ..   88 // 22 00 11 00   
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V 

KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

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

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 23.6.2010. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 23.6.2010. 

 

Ověřovatelé zápisu: p.Trnka, 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)  Smlouva o zřízení věcných břemen  

2)  Smlouva o zřízení věcných břemen    

3)  Smlouva o zřízení věcných břemen 

4)  Ţádost o odkoupení parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče 

5)  Návrh na ukončení Rámcové smlouvy o poskytování sluţeb 

6)  Zadání změny č. 3 územního plánu obce Vrábče 

7)  Ţádost o odkoupení části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče 

8)  Ţádost o odkoupení části parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče 

9)  Bezúplatný převod parcel č.3301/9 a 828/6 v k.ú.Vrábče 

10)  Rozpočtové opatření č.3/2010 

11)  Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti 

12)  Grantový program POV – Oprava  bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči 

13)  Ţádost o souhlas k přeloţení O2 vedení 

14)  Různé 

 

 

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

     mezi obcí Vrábče a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. spočívající v uloţení   

     podzemního komunikačního vedení  na parcelách č. 156/8, 3266/1, 3266/6, 3275/1, 3289/1 v  

     k.ú.Vrábče (Schváleno 9 hlasy) 

      

2)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu 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. 556/37 v k.ú.Vrábče (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 uloţení kabelového vedení  

     NN na parcelách č.3271/32, 3275/1, 3275/3 v k.ú.Vrábče (Schváleno 9 hlasy) 
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4)  ZO projednalo ţádost  pana Ing.Františka Trse ohledně  odkoupení parcely č.654/3 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 záleţitosti    

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

5)  ZO projednalo a následně schválilo předloţený návrh na ukončení Rámcové smlouvy o  

     poskytování sluţeb (dodávka elektřiny) se společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo předloţené Zadání změny č.3 ÚPO Vrábče.  

     Cílem Změny č. 3 územního plánu obce Vrábče jsou změny funkčního vyuţití území     

     v jednotlivých lokalitách, označených 3a – 3e , a to následovně: 

     - Lokalita 3a – U Nové Hospody  

     Cílem řešení je návrh změny funkčního vyuţití nezastavěných ploch na plochy pro obytnou  

     zástavbu v k.ú. Vrábče na pozemcích parc. č. 155/2 a 155/3 a návrh změny funkčního vyuţití na  

     plochy pro obytnou zástavbu s ekologicky čistým podnikáním v k. ú. Vrábče na části pozemku  

     parc. č. 156/3. 

     - Lokalita 3b – obec Vrábče 

     Cílem řešení je změna  funkčního vyuţití nezastavěných ploch pro obytnou zástavbu v k. ú.  

     Vrábče na pozemcích PK parc. č. 841 a 842. 

     - Lokalita 3c – obec Vrábče 

     Cílem této změny je změna funkčního vyuţití nezastavěných ploch pro obytnou zástavbu v k. ú.  

     Vrábče na pozemcích parc. č. 39/4, 39/5 a části parcely 39/1, v části řešeného území dochází ke    

     změně části v ÚPO navrţené plochy výrobní zemědělské.  

     - Lokalita 3d – Vrábče zastávka 

     Cílem je změna funkčního vyuţití nezastavěných ploch pro obytnou zástavbu v k. ú. Vrábče na  

     pozemcích parc. č. 478, 476/1 a 476/3, na pozemcích p.č. 476/1 a 476/3 je les. 

     - Lokalita 3e – místní část Kroclov 

     Cílem je změna funkčního vyuţití nezastavěných ploch pro výrobu a skladování –  

     fotovoltaickou elektrárnu v k. ú. Vrábče na pozemku parc. č. 1183/7. (Schváleno 9 hlasy) 

 

7)  ZO projednalo ţádost  pana  Zdeňka Lávičky ohledně  odkoupení části parcely č.555/6 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  

     záleţitosti. (Schváleno 9 hlasy) 

 

8)  ZO projednalo ţádost  paní  Marie Alexové ohledně  odkoupení části parcely č.555/6 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  

     záleţitosti. (Schváleno 9 hlasy) 

 

9)  ZO projednalo a následně schválilo předloţený návrh na bezúplatný převod parcel č.3301/9 a  

     828/6 v k.ú.Vrábče z majetku státu ČR do majetku obce Vrábče z toho důvodu, ţe  pozemky  

     výše uvedené jsou součástí místních komunikací. (Schváleno 9 hlasy) 

 

10)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.3/2010. (Schváleno 9 hlasy) 
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11)  ZO projednalo a následně schválilo předloţenou Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 

       č.5355/C/2010-HMSO/RP-788/04,RP-790/04 mezi Českou republikou-Úřadem pro  

       zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a Obcí Vrábče (nabyvatel), ohledně  

       převodu 43/500 pozemku parcela KN č.st.194 zastavěná plocha a nádvoří a 43/500 budovy bez  

       čp, objekt občanské vybavenosti na st.parc.194 – kaple sv.Václava ve Vrábči. 

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

12)  ZO bylo seznámeno s dotačním dopisem od Jihočeského kraje - krajského úřadu ohledně  

       přidělení grantu v programu -  POV na akci „Oprava  bývalé hasičské zbrojnice ve Slavči“ ve  

       výši 180.000,--Kč. ZO s dotací souhlasí. (Schváleno 9 hlasy) 

 

13)  ZO projednalo a následně schválilo ţádost o souhlas k přeloţení komunikačního vedení z  

       parcely č.654/12 v k.ú.Vrábče – vlastník František Trs do parcel č.654/3 a 3269/1 v k.ú.Vrábče. 

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

14)  Různé 

 - Ukončení nájemní smlouvy dohodou k 24.6.2010 na prostory knihovny s Janem Šípem 

 - Vybavení budovy Kulturního centra ve Slavči - stoly + ţidle 

 - Uhrazená kupní cena za areal dílen ve Vrábči – zahájit jednání o průchodu z návsi do  

  areálu ZD 

 - Vypracování ţádosti o dotaci na chodník Nová Hospoda – firma BESI 

 

 

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.8. 2010 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 7.7. 2010 v 20.30 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: pan Trnka                                          pan Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ   

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .8// 22 00 11 00   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

p.Karla Trnku, p.Zdeňka Kubatu  

Schvaluje 

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

     společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. spočívající v uloţení   

     podzemního komunikačního vedení  na parcelách č. 156/8, 3266/1, 3266/6,     

     3275/1, 3289/1 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

2)  Smlouvu 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. 556/37 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

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

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

     NN na parcelách č.3271/32, 3275/1, 3275/3 v k.ú.Vrábče. (9 hlasů pro) 

4)  Zadání změny č. 3 územního plánu obce Vrábče (9 hlasů pro) 

5)  Bezúplatný převod parcel č.3301/9 a 828/6 v k.ú.Vrábče z majetku státu ČR do  

     majetku obce Vrábče z toho důvodu, ţe  pozemky výše uvedené jsou součástí  

     místních komunikací. (9 hlasů pro) 

6)  Rozpočtové opatření č.3/2010. (9 hlasů pro) 

7)  Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 

       č.5355/C/2010-HMSO/RP-788/04,RP-790/04. (9 hlasů pro) 

8)  Přidělení grantu v programu -  POV na akci „Oprava bývalé hasičské zbrojnice  

      ve Slavči“ ve výši 180.000,--Kč .(9 hlasů pro) 

9)  Ţádost o souhlas k přeloţení komunikačního vedení z parcely č.654/12 v     

     k.ú.Vrábče – vlastník František Trs do parcel č.654/3 a 3269/1 v k.ú.Vrábče. 

     (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 

1) Vyvěsit oznámení o prodeji parcely č.654/3 v k.ú.Vrábče na úřední desce OÚ po      

    dobu 15 dnů. (9 hlasů pro) 

2)  Zaslat výpověď na ukončení Rámcové smlouvy o poskytování sluţeb (dodávka  

     elektřiny)  společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (9 hlasů pro) 

3) Vyvěsit oznámení o prodeji parcely č.555/6 v k.ú.Vrábče na úřední desce OÚ po  

    dobu 15 dnů. (9 hlasů pro) 

Bere na vědomí 

1)  Informace z bodu Různé 

 

Ve Vrábči dne 7.7. 2010 

 

Ověřovatelé. Karel Trnka     Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
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Prezenční listina přítomných na zasedání zastupitelstva obce Vrábče konaného v 

kanceláři OÚ Vrábče dne 7.7. 2010 v 18.30 hodin. 


