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Zápis
z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Vrábče, konaného
dne 7.11.2014 v Obecním domě ve Vrábči-ves
Přítomni: pp.Ohrazda , Vojč , Kubata , Fessl , Novotný M, Trapl, Zdrha , Záviš , Novotný Z
+ občané dle prezenční listiny.
Ustavující jednání zahájil a řídil pan Ing.Fessl, který přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání.
Program:

1) Zahájení
2) Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb
3) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce
4) Volba volební a návrhové komise pro přípravu voleb
5) Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí
6) Organizační záležitosti, diskuse
7) Zpráva návrhové komise - přednesení návrhu na usnesení
8) Závěr

O návrhu jednání bylo hlasováno, schválen jednohlasně.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan František Ohrazda a pan Zdeněk Novotný .
Zapisovatelem byla jmenována paní Ludmila Hálová.
2) Do mandátové komise pro ověření voleb byli navrženi
pan Pavel Záviš
- předseda
pan Jan Zdrha
- člen
pan Zdeněk Kubata
- člen
O návrhu bylo hlasováno a všichni členové mandátové komise byli schváleni
jednohlasně.
Předseda mandátová komise pan Záviš přednesl zprávu mandátové komise, která potvrdila
správnost zápisu okrskové volební komise a bylo ověřeno osvědčení o
zvolení členů obecního zastupitelstva (viz příloha č.1).
Zpráva schválena jednohlasně.
3) Dalším bodem programu bylo složení slibu členů obecního zastupitelstva. Pan Ing.Fessl přečetl
“Slib“, který potom každý zvolený člen obecního zastupitelstva podepsal a obdržel osvědčení o
zvolení člena obecního zastupitelstva.
4) Do volební a návrhové komise byli navrženi:
pan Ing.Jan Trapl
- předseda
pan Miroslav Novotný
- člen
pan Pavel Vojč
- člen
O návrhu bylo hlasováno, všichni členové volební komise byli schváleni jednohlasně.
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5) Provedena volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí
Předseda volební komise pan Ing.Trapl přednesl návrh na kandidáty, ke kterému nebyly
vzneseny žádné připomínky a mohlo proto proběhnout veřejné hlasování.
Starosta obce - navržen a zvolen
Zástupcem starosty - navržen a zvolen
Předsedou finančního výboru - navržen a zvolen
Předsedou kontrolního výboru - navržen a zvolen
Předsedou sociální komise - navržena a zvolena
Výsledky hlasování (viz příloha č.2)

pan František Ohrazda
pan Ing.Jan Trapl
pan Pavel Vojč
pan Ing.Lubomír Fessl
paní Alena Neubauerová

Pan Ing.Fessl blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty obce Vrábče a
předává mu další řízení dnešního zasedání.
Pan Ing.Fessl složil “Slib” do rukou pana starosty.
6) Nově zvolený starosta pan František Ohrazda se ujal dalším řízením schůze a v první řadě
poděkoval občanům za účast ve volbách a poblahopřál nově zvoleným členům zastupitelstva obce.
Dále přítomné členy seznámil s těmito body:
- Příští zasedání ZO se uskuteční dne 12.11.2014 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče a
následující zasedání dne 3.12.2014 v 18.30 hodin v kanceláři OÚ
Další zasedání ZO se budou konat vždy 1.pracovní středu v měsíci v kanceláři OÚ Vrábče od 18.30
hodin - všechna zasedání jsou veřejná.
Vyhodnocení akcí, které byly naplánovány v uplynulém volebním období 2011 - 2014
- Zajištění zdárného chodu obce -

odvoz domovního odpadu
provozuschopnost VO
údržba zeleně a veř.prostr. atd.
- Opravy účelových komunikací - Slavče, kolem hřbitova, ke Dvořáčkům, Konopům, Rybákům,
Bedlánům,
Plán na volební období 2011 - 2014
- Započít s pořízením nového ÚP obce Vrábče ANO
- Vybudování chodníku Nová Hospoda - ANO
- Vybudování nového VO v Kroclově - ANO
- Vybudování ČOV Kroclov - požádat o spolupráci s firmu ČEVAK a.s. - NE
- Změna katastrálního území v lokalitě Vrábče-zastávka (přiřazení
nové výstavby v k.ú.Slavče do k.ú.Vrábče) ANO
- Názvy ulic v lokalitě Vrábče-ves a Vrábče-zastávka ANO
- ČOV Vrábče-zastávka - podána žádost na Mze o dotaci 10 mil Kč ANO 7,5 mil
- Víceúčelové hřiště Vrábče-zastávka - podána žádost na MF o dotaci 2,5 mil Kč NE
- Jak využít koupený areál dílen ZD - HOTOVO – MŠ + Obecní dům + Dopravní hřiště

▪2▪

OBECNÍ

ÚŘAD VRÁBČE
VRÁBČE 33, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL.: 387 250 512 | FAX: 387 250 512
E-MAIL: OU.VRABCE@VOLNY.CZ | WWW.VRABCE.CZ

Akce, které byly realizovány mimo plán
Zastřešení stávajícího sezení u parketu v zahradě Hospody Na zastávce
Úprava návsi ve Slavči – vyrovnání terénu – osázení stromů
Oprava komunikací - položení asfaltového koberce
K Veselé - Koroseky
Za Bínů – Vrábče ves
Za Knitlů - podél lesa – Vrábče-zastávka
Podél RD čp.177 a 198 ve Vrábči-ves směr Ke Dvořáčkům
Vybudování vjezdů k RD v ulici Ves-Ke Školce
Výstavba nového VO - Vrábče-ves, nová Hospoda a Slavče + doplnění VO Vrábče-zastávka
Výstavba části nové kanalizace Vrábče-ves – Ulice Ke Školce a Na Návsi
Rekonstrukce sport.hřiště - kurt
Rekonstrukce zasedací místnosti v has. Zbrojnici ve Vrábči dodávka materiálu
Práce zdarma od členů SDH
Výstavba nového dětského hřiště Vrábče-zastávka u fotbalového hřiště
Přidělené dotace nobo dary – rok 2011 – 2014
rok 2011
Výstavba chodníku Nová Hospoda
Výstavba VO v osadě Kroclov
Malá Vrábecká slavnost
rok 2012
Zastřešení stáv.sezení u zahr.parketu
Malá Vrábecká slavnost
Malá Vrábecká slavnost
2.místo v soutěži Vesnice roku JK
Oprava hřbitovní zdi
Ozvučení + dataprojektor
rok 2013
Vybavení MŠ Vrábče
Vybavení hraček MŠ Vrábče
Rekonstrukce sport.hřiště – kurt
Rekonstrukce střešní kryt. obec.dům
Zametací kartáč
Dotace pro jednotku SDH

1.600.000,--Kč
190.000,--Kč
20 000,-- Kč

150.000,--Kč
20 000,-- Kč
5.000,--Kč
60.000,--Kč
30.000,--Kč
42.700,--Kč

SZIF
POV JK
JK

POV JK
JK
MAS
JK
JK
POV JK Svazek obcí

262.000,--Kč
SZIF
10.000,--Kč Budějovické štěrkopísky
100.000,--Kč
POV JK
300.000,--Kč
2.místo vesnice roku
30.000,--Kč
POV JK Svazek obcí
66.000,--Kč
Ministerstva vnitra
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rok 2014
Stan + 8 setů
Židle do Obecního domu
Venkovní pinpongový stůl
Na výročí 105 let SDH Vrábče
Výstavba Dětského dopravního hřiště
Malá Vrábecká slavnost
Cvičební venkovní stroje
ČOV Vrábče-zastávka
Celkem
V roce 2015
Celkem ČOV dotace 7.475.000,--Kč
Celkem ČOV

30.000,--Kč
32.000,--Kč
7.000,--Kč
4.000,--Kč
200.000,--Kč
20.000,--Kč
65.000,--Kč
1.515.000,--Kč
4.758.000,--Kč

POV JK Svazek obcí
MAS
MAS
MAS
POV JK
JK
Budějovické štěrkopísky
Mze

5.960.000,--Kč
Mze
vlastní podíl 4.983.000,--Kč
12.458.000,--Kč

Akce, které by chtělo ZO realizovat v novém volebním období 2015 - 2018
Nemá smysl slibovat věci, které nejsme schopni splnit
- Zajištění zdárného chodu obce -

odvoz domovního odpadu
provozuschopnost VO
údržba zeleně a veř.prostr. atd.

- Opravy účelových komunikací - Slavče, kolem hřbitova, ke Dvořáčkům ? - Konopům, Rybák,
Bedlán,
- kvalitnější opravy provádět až po provedené Pozemkové úprave - majetkoprávní vypořádání
r.2015
- Vybudování ČOV Vrábče-zastávka – PRIORITA – Splácení úvěru
- Dokončit ÚP obce Vrábče
- Vybudování chodníku Nová Hospoda k čp.36 a autobusové zastávky
- Zrekonstruování půdního prostoru v budově OÚ na archiv
- Výměnu střešní krytiny na čp 40 hospoda Vrábče-zastávka
Průběžně
Zaasfaltování komunikace za Karlíčků v Kroclově
Vybudování chodníku v lokalitě Vrábče-zastávka podél silnice II.třídy po levé straně směr
Křemže
Výměna 130 m kanalizace Vrábče-ves
Doplnit světla VO z Korosek směr Rozinka a na Rozince
Projekčně řešit přečerpávání splaškových vod z Vrábče-ves na ČOV Vrábče-zastávka
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Poté pan starosta otevřel diskusi pro občany i nové zastupitele.
Do diskuse se přihlásili:
F.Kaluš – Jaká byla výše nákladů na rekonstrukci Obecního domu
B.Horák – Dotaz na provoz a výstavbu ČOV Vrábče-zastávka a na přečerpávání z Vrábče-ves
V.Dolejší – Návrh na zakoupení zařízení na sběr listí
B.Římsová – Dotaz na možnost placení poplatků za odvoz komunálního odpadu ne na nádobu,
ale na osobu
J.Švanda – Dotaz zda se uvažuje s výstavbou chodníku z Nové Hospody do Vrábče-zastávka
J.Juda – Požadavek na urychlení výstavby prodloužení chodníku Nová Hospoda
S.Antoni – Návrh na provedení opravy cesty kolem hřbitova a tím by se nemusel budovat
chodník z Nové Hospody do Vrábče-zastávka
J.Juda – Vyslovil pochvalu a poděkování členům SDH, kteří se podíleli na rekonstrukci zasedací
místnosti v budově hasičárny ve Vrábči
A.Neubauerová – Přednesla zprávu ohledně kulturních akcí uspořádaných za minulé volební
období
J.Juda – Konstatoval, že je potřeba apelovat na občany, aby sestavili více kandidátních listin do
příštích voleb do zastupitelstev obcí
J.Římsa – Požádal o vysvětlení k sestavení kandidátních listin
B.Horák – Konstatoval, že je u voličů nezájem o sestavení dalších kandidátek
Na veškeré dotazy odpověděl všem diskutujícím pan starosta.

7) Předseda volební a návrhové komise pan Ing.Trapl přečetl Návrh na usnesení z dnešního
zasedání.O návrhu usnesení bylo hlasováno a návrh usnesení byl všemi přítomnými členy ZO
schválen (viz příloha č.3).
8) Na závěr poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním ustavujícím zasedání,
popřál všem pevného zdraví, osobní a rodinné pohody a zastupitelům popřál hodně zdaru v jejich
práci pro blaho obce.
Ve Vrábči dne 7.11.2014 v 20.00 hodin
Zapsala: Hálová
Ověřovatelé zápisu:
František Ohrazda

Zdeněk Novotný
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