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ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 5.10. 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 7.9.2011. 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 7.9.2011. 

 

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

 

Starosta obce pan F. 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)  Pořízení ÚPD obce Vrábče 

 2)  Úprava obecního pozemku v ulici Ves-Ke Školce 

 3)  Petice občanů osady Koroseky ve věci „Oprava silnice III tř.do osady Koroseky“  

 4)  Cenová nabídka na projektové a inţenýrské práce na stavbu MŠ a ČOV pro MŠ 

 5)  Ţádost do POV pro rok 2012 

 6)  Výsledek hospodaření k 30.9.2011  

7)  Různé 

  

1)  ZO projednalo a následně schválilo návrh na pořízení nové územně plánovací dokumentace obce  

     Vrábče  a pověřuje starostu, aby obeslal 7 architektonických ateliérů s výzvou o podání nabídky  

     na zpracování této dokumentace. Na příštím zasedání ZO z těchto nabídek vybere tu  

     nejvýhodnější. ZO téţ schvaluje pořizovatele ÚP, kterým bude na ţádost obce v souladu s § 6  

     odst. (1) stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování. 

     (Schváleno 9 hlasy) 

 

2)  ZO obdrţelo od části občanů bydlících v ulici Ves-Ke Školce písemný návrh na úpravu  

     obecního pozemku před jejich nemovitostmi. ZO tento návrh posoudilo a rozhodlo, ţe pozemek  

     bude urovnán, zatravněn a před domy č.p.146, 145 a 144 bude vybudován vjezd ze zámkové  

     dlaţby (odstín šedá) o šíři 3m na náklady obce. Pozemek určený k zatravnění je moţné, aby  

     vlastníci nemovitostí upravili dle svých představ na vlastní náklady s tím, ţe v případě  

     jakéhokoliv zásahu do pozemku ze strany obce nebo správců sítí (porucha inţ.sítí, rozšíření  

     komunikace atd) nebude ze strany vlastníků nárok na náhradu vzniklých škod..ZO pověřuje  

     starostu, aby nechal na tuto akci vypracovat jednoduchý projekt. (Schváleno 8 hlasy, 1 hlas se  

     zdrţel hlasování) 

 

3)  ZO obdrţelo Petici od občanů osady Koroseky, ohledně poţadavku na SÚS JK na opravu  

     příjezdové komunikace III.tř. do osady Koroseky, která je značně poničena. ZO se s touto Peticí  

     ztotoţňuje a pověřuje starostu, aby Petici předal na Krajský úřad pro Jihočeský kraj - odbor  

     dopravy a silničního hospodářství. (Schváleno 9 hlasy) 
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4)  ZO projednalo a následně schválilo předloţenou cenovou nabídku na projektové a inţenýrské  

     práce na stavbu MŠ a ČOV pro MŠ Vrábče od pana  Miroslava Vochozky za cenu 188.500,--Kč.  

      (Schváleno 9 hlasy) 

 

 

5)   ZO schválilo podání ţádostí do POV pro rok 2012 v rámci programu POV dotační titul  

      č.1 na akci  „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu“ v části obce Vrábče-zstávka v  

      částce cca 400.000,--Kč - dotace  200.000,--Kč. Finanční podíl obce bude kryt z rozpočtu  

      obce.(Schváleno 9 hlasy) 

 

6)  ZO projednalo a následně schválilo výsledek hospodaření Obce Vrábče k 30.9.2011 

    Stav finančních prostředků k 1.1.2011   2 317 911,66 Kč 

   Skutečné příjmy k 30.9.2011 (rozpočet 6 526 000,--) 4 858 816,09 Kč  74,45% 

   Skutečné vydání k 30.9.2011 (rozpočet 6 526 000,--) 5 736 566,36 Kč  87,90% 

   Stav finančních prostředků k 30.9.2011   1 437 917,92 Kč 

   (Schváleno 9 hlasy) 

 

 

 7)  Různé 

- ZO bylo seznámeno s písemným sdělením ze strany SÚS JK, ţe silnice III/14316 do osady Slavče,  

  bude v zimním období udrţována pluhováním a inertním zdrsňujícím posypem. 

- ZO bylo seznámeno se stavebním povolením na ČOV pro budoucí MŠ Vrábče, které bylo  

  doručeno obci dne 19.9.2011 pod č.j.418/2011. 

- ZO bylo seznámeno s pravidly 14.kola Programu rozvoje venkova 

- ZO projednalo návrh na opravu komunikace v Korosekách – lokalita „K Veselé“ a doporučilo  

  v případě, ţe se bude opravovat příjezdová komunikace III.třídy do osady Koroseky, aby tuto  

  opravu provedla firma, která bude vybrána SÚS JK. 

- ZO bylo seznámeno s ţádostí občanů Korosek v zastoupení p.Řeháčkové, ohledně řešení  

  bezpečného přecházení komunikace III.tř.v lokalitě Rozinka na autobusovou zastávku. ZO  

  doporučilo starostovi tuto záleţitost řešit s projektantem na dopravní stavby a najít nejvhodnější  

  řešení. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne  2.11. 2011 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 5.10. 2011 v 21.00 hod. 

 

zapsal Ohrazda 

 

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

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č . 12// 22 00 11 11   

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 9 z 9 členů ZO 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, pana Zdeňka Kubatu  

Schvaluje 

1) Pořízení územního plánu Vrábče (dále jen „ÚP) z vlastního podnětu dle § 44 odst. a) zákona č.   

    183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  

    „stavební zákon“) (9 hlasů pro) 

2) Pořizovatele ÚP, kterým bude na ţádost obce v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona   

    Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování. (9 hlasů pro) 

3) Cenovou nabídku na projektové a inţenýrské práce na stavbu MŠ a ČOV pro MŠ Vrábče od  

     pana  Miroslava Vochozky za cenu 188.500,--Kč. (9 hlasů pro)   
4)  Podání ţádostí do POV pro rok 2012 v rámci programu POV dotační titul č. 1 na akci  

     „Zastřešení stávajícího sezení u zahradního parketu“ v části obce Vrábče-zstávka v částce cca   

     400.000,--Kč - dotace  200.000,--Kč. (9 hlasů pro)  

5)  Výsledek hospodaření k 30.9.2011. (9 hlasů pro) 

Pověřuje starostu 
1)  Zaslat výzvu o podání nabídky na zpracování ÚPD obce Vrábče 7 architektům. (9 hlasů pro)  

2)  Zaslat Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování jako pořizovateli ţádost  

     o zajištění pořízení ÚP a zajistit uzavření smlouvy s vybraným projektantem ÚP, kterým bude   

     autorizovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání  

     autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve    

     výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. (9 hlasů pro)   

3)  Nechat vypracovat jednoduchý projekt na úpravu obecního pozemku v ulice Ves-Ke Školce. 

     (8 hlasů pro, 1 hlas se zdrţel) 

4)  Předat Petici od občanů osady Koroseky na Krajský úřad pro Jihočeský kraj - odbor  

     dopravy a silničního hospodářství. (9 hlasů pro) 

 Určuje 
1)  Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP dle § 47 odst. (1), § 47 odst. (4),  

     § 49 odst. (1) a § 53 odst. (1) stavebního zákona Františka Ohrazdu  starostu obce. (9 hlasů pro)   

 Bere na vědomí 
1)  Informace v bodě Různé 

 

Ve Vrábči dne 5.10. 2011 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
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