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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.9. 2011 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

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

  

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 3.8.2011. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 3.8.2011. 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl, Z.Kubata. 

 

Starosta obce pan F. 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.4/2011  

2)  Doplněk č.2 k Aktualizaci programu POV 

3)  Zápis z řádné valné hromady spol.Budějovické štěrkopísky 

4)  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 15 x 

5)  Dopis od Občanů Vrábče 

 

1)  ZO projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č.4/2011 viz.příloha č.1 zápisu 

     11/2011. (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO projednalo předložený návrh – Doplněk č.2 Aktualizace programu POV – zařazení do  

     programu akci „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu“ v části obce Vrábče-zstávka.  

     (Schváleno 9 hlasy)  

 

3)  ZO bylo seznámeno se Zápisem z řádné valné hromady společnosti Budějovické štěrkopísky,  

      spol. s r.o. (Vzato na vědomí) 

 

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

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

     potrubí  na parcele č.  1621/2 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

     potrubí  na parcele č.  533/4 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

     potrubí  na parcele č.  3338/1 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 
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7)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

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

     potrubí  na parcele č.  115/14, 927/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

     potrubí  na parcele č.  3181/34, 3261/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

     potrubí  na parcele č.  554/20, 554/25, 3269/9 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního  potrubí  na parcele č.  555/11 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního  potrubí  na parcele č.  555/6 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  401/33, 401/34, 469/25, 1621/21 v k.ú.Slavče.  

       (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního  potrubí  na parcele č.  555/6 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  3269/9 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  827/4 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  3266/1 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

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

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  456/3, 1621/7 v k.ú.Slavče. (Schváleno 9 hlasy) 
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18)  ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému  

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

       plynovodního potrubí  na parcele č.  3338/1, 3338/2 v k.ú.Vrábče. (Schváleno 9 hlasy) 

 

19)  ZO obdrželo dopis ze dne 26.8.2011, který není podepsaný, ale autor se zaštituje místo podpisu  

       slovy Občané Vrábče. Vzhledem k tomu, že není pisatel znám není možno na tento dopis  

       adresně odpovědět. Z tohoto důvodu ZO rozhodlo dopis zveřejnit na úřední desce OÚ Vrábče a  

       informačních deskách v jednotlivých osadách a pověřuje starostu vydat k němu patřičné  

       vysvětlení. Zároveň ZO rozhodlo, že v případě, že bude v budoucnu ještě takovýto  

       nepodepsaný dopis zaslán na OÚ, nebude se ZO ani OÚ tímto dopisem zabývat.  

       (Schváleno 9 hlasy) 

  

 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  5.10. 2011 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 7.9. 2011 v 20.15 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                           Z.Kubata 
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USNESENÍ 

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

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
 

Přítomno 9 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

 

Schvaluje 

1)  Rozpočtové opatření č.4/2011 viz příloha. ( 9 hlasů pro) 

2)  Doplněk č.2 Aktualizace programu POV. (9 hlasů pro) 

3)  Smlouvu  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 15 x viz.zápis. ( 9 hlasů pro) 

 

Pověřuje starostu 

1)  Vydat patřičné vysvětlení k dopisu od Občanů Vrábče a zveřejnit na úřední desce. ( 9 hlasů pro) 

 

Bere na vědomí 
1)  Zápis z řádné valné hromady spol.Budějovické štěrkopísky spol, s r.o. 

2)  Dopis od Občanů Vrábče   

 

Ve Vrábči dne 7.9. 2011 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


