
 
 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Vrábče, konaného 
dne 31.10.2018 od 18:30 hodin v Obecním domě ve Vrábči-Ves 

 
Přítomni:  Ohrazda, Fessl, Novotný M., Trapl, Záviš, Novotný Z., Podzimková, Stýblo,  
                   Homolková  + občané dle prezenční listiny. 
 

Ustavující zasedání zahájil a řídil pan Zdeněk Novotný, 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 paní Iveta Homolková a pan Ing. Lubomír Fessl. 
Zapisovatelem byla jmenována Mgr. Petra Podzimková. 
 

2) Do mandátové komise pro ověření platnosti voleb byli navrženi 
 Pan Pavel Záviš  - předseda 

 Pan Ing. Lubomír Fessl - člen 

 Paní Iveta Homolková  - člen 

O návrhu bylo hlasováno a všichni členové mandátové komise byli schváleni jednohlasně.  
 

Předseda mandátové 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 Zdeněk 
Novotný přečetl “Slib“, který pak každý zvolený člen obecního zastupitelstva podepsal a obdržel 
osvědčení o zvolení členem obecního zastupitelstva.  



 

4) Do volební a návrhové komise byli navrženi: 
 Pan Ing. Jan Trapl  - předseda 

 Pan Miroslav Novotný - člen 

 Pan Milan Stýblo  - člen 

O návrhu bylo hlasováno, všichni členové volební komise byli schváleni jednohlasně. 
 

 

5) Byla 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    pan František Ohrazda 

 Zástupcem starosty - navržen a zvolen  pan  Ing. Jan Trapl  
 Předsedou finančního výboru - navržen a zvolen pan  Ing. Lubomír Fessl  

 Předsedou kontrolního výboru - navržen a zvolen pan  Miroslav Novotný 

 Předsedou sociální komise - navržena a zvolena paní Mgr. Petra Podzimková 

 Předsedou kulturní komise - navržena a zvolena paní Alena Neubauerová 

 
Výsledky hlasování (viz příloha č.2) 
 

 Pan Zdeněk Novotný blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty Obce 
Vrábče a předává mu další řízení dnešního zasedání. 
 

 Pan Zdeněk Novotný 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 7.11.2018 v 18,30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče a následující 
zasedání dne 5.12.2018 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 2015 - 2018 
 
- Zajištění zdárného chodu obce -  odvoz domovního odpadu 
     provozuschopnost VO 
     údržba zeleně a veř. prostranství atd. 
 



- Opravy účelových komunikací - Slavče, kolem hřbitova, ke Dvořáčkům, ke Konopům, k 
Rybákovi, k Bedlánovi... 
- Vybudování ČOV Vrábče - Zastávka – PRIORITA – splácení úvěru - ANO 
- Dokončit ÚP obce Vrábče - ANO 
- Vybudování chodníku Nová Hospoda k čp. 36 a autobusové zastávky - ANO 
- Zrekonstruování půdního prostoru v budově OÚ na archiv - ANO 
- Výměna střešní krytiny na čp. 40 hospoda Vrábče - Zastávka - ANO 
- Zaasfaltování komunikace za Karlíčků v Kroclově - ANO 
- Vybudování chodníku v lokalitě Vrábče-Zastávka v ulici Zastávka - Budějovická podél silnice   
  II. třídy nahoru po druhé straně - ANO 
- Výměna 130 m kanalizace Vrábče-Ves - ANO 
- Doplnit světla VO z Korosek směr Rozinka a Na Rozince - ANO 
- Projekčně řešit přečerpávání splaškových vod z Vrábče - Ves na ČOV Vrábče - Zastávka – NE –   
  pouze studie 
 
 Akce, které byly naplánovány + akce které byly realizovány mimo plán 
 
Rok 2015 
Dostavba ČOV Vrábče - Zastávka 10.579.024,--Kč 
Výměna střešní krytiny na čp. 40 Vrábče - Zastávka  417.260,--Kč   
Propojení chodníku k autobusové zastávce Vrábče - Nová Hospoda 650.763,-- Kč 
Propojení stávajícího chodníku k čp. 36 Vrábče - Nová Hospoda 572,731,-- Kč 
Opravu zpevněných ploch pro potřeby sběrného místa elektroodpadů a tříděného odpadu 
v lokalitě Vrábče - Ves 51.340,--Kč 
VO Koroseky - Rozinka  142.032 Kč   
Oprava kanalizace Vrábče - Ves 48.400,-- Kč 
Osázení keřů a zamulčování pozemku mezi autobusovou zastávkou a příkopem na Nové 
Hospodě 38.115,--Kč 
Zatrubnění stoky v lokalitě Vrábče - Zastávka 129.095,--Kč 
Odvodňovací přejezdový žlab na komunikaci v místní části obce Kroclov 34.806,-- Kč 
 
Rok 2016 
Oprava požární zbrojnice v Korosekách 130.486,--Kč   
Instalace topného kabelu a ohřevu česlí na ČOV  44.694,--Kč   
Zpevněná plocha v oblasti dopravního hřiště, Vrábče 101.943,--Kč 
Projektová dokumentace VO Pod Klukem 14.000,--Kč 
Projektová dokumentace rozšíření hygienického zázemí u budovy Obecního domu 48.000,--Kč 
Stavební úpravy části kanalizační stoky v osadě Slavče  1.270,012,--Kč      
Oprava účelové komunikace Kroclov a zpevněná plocha dětského dopravního hřiště Vrábče - Ke 
Školce a oprava účelové komunikace Vrábče - Nová Hospoda 338.375,-- Kč   
Rekonstrukce čela propustku Vrábče-Nová Hospoda   55.276,--Kč   
Zakoupení plotových rámů, branky a brány na oplocení čelní strany oplocení zahrady Hospody 
Na Zastávce   37.763,--Kč 
Oprava asfalt. povrchu na části účelové komunikace ve Slavči v lokalitě za Ardolfů  65.860,--Kč   



Vypracování technicko - ekonomické studie Vrábče - Ves – odkanalizování 20.000,--Kč    
 
Rok 2017 
Přístavba hygienického zázemí k Obecnímu domu 936.378,--Kč, z toho: 

přeložení plynové přípojky 11.239,--Kč 
zhotovení základů včetně základové desky 192.414,--Kč 
zednické práce včetně fasády a materiálu 381.400,--Kč  
zhotovení střechy včetně klempířských doplňků 89.910,--Kč 
dodávka a montáž oken 23.973,--Kč 
dlažby a obklady 30.844,--Kč 
vodoinstalatérské a topenářské práce 138.998,--Kč 
elektro práce 56.767,--Kč 
malířské a natěračské práce 10.833,--Kč 

Chodník podél silnice II/143 Vrábče - Zastávka  577.563,-- Kč    
Zhotovení regálů a vybavení do místní knihovny  93.000,--Kč   
Zhotovení česlí na ČOV  46.516,--Kč   
Zpevnění plochy u vjezdové brány na hřbitově 151.114,--Kč 
Zpevnění plochy – asfaltový povrch podél nemovitosti čp.32 Vrábče - Ves 72.383,-- Kč 
Odvodnění komunikace v osadě Slavče podél nemovitosti čp.1 60.178,--Kč   
Opravy části komunikace před hřbitovem asfaltový povrch 50.117,-- Kč  
Opravu části komunikace asfaltový povrch ve Slavči   300.222,-- Kč   
Prodloužení chodníku podél hřbitovní zdi k místu odkládání odpadů ze hřbitova 37,458,--Kč   
Pořízení leteckých snímků Obce Vrábče  29.040,--Kč     
Stavba altánu proti oslunění v MŠ Vrábče  52.790,--Kč 
Oprava fasády na budově Kulturního centra ve Slavči 121.910,--Kč 
Přeložka vodovodního řádu Vrábče-Zastávka v ulici Zastávka - U Rybníka  135.633,--Kč 
Oprava hráze rybníka v Korosekách  109 050,--Kč   
Kamenný taras Kroclov  276.439,-- Kč    
Dodávka a montáž oken a dveří do budovy márnice na hřbitově ve Vrábči 52 514,--Kč    
 
Rok 2018 
Obnovení účelové cesty – pěšiny z Korosek do Vrábče  111 399,-- Kč  
Zhotovení automatického zvonění na budově Kulturního centra ve Slavči 62.781,-- Kč  
Dřevěná konstrukce pro uchycení zvonu na budově Kulturního centra ve Slavči 15.400,-- Kč  
Úprava a výsadba rostlin u budovy OÚ 42.746,-- Kč   
Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Vrábči  599.540,--Kč     
Výměna povrchu víceúčelového hřiště   1 274 327,-- Kč    
Úprava plochy před budovou OÚ v provedení zámkové dlažby a zhotovení palisádové zídky k 
oddělení zeleně se zpevněnou plochou   164.927,--Kč   
Projektová dokumentace na výstavbu čtyř sociálních jednopokojových bytů s příslušenstvím 
148.800,--Kč    
Prodloužení vodovodního řadu ve Slavči   248.723,--Kč   
Opravu vnitřních omítek v budově márnice na hřbitově ve Vrábči 47.300,-- Kč   
Úpravu prostranství pro kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Vrábče - Zastávka 78 060,--Kč      



Oprava části účelové komunikace v lokalitě U Rybáka   326.068,-- Kč  
Obnova kanalizace ve spodním úseku kanalizační sítě Vrábče - Ves 381.755,--Kč  - provádí se 
 Celkem 21,436.335,--Kč 
 
Přidělené dotace za rok 2015 – 2018 
 
2015  ČOV Vrábče-Zastávka      5,891.000,--Kč  MZe 
Celkem na ČOV dotace   7,406.000,--Kč  vlastní podíl 4.988.000,--Kč 
Celkem ČOV             12,394.466,--Kč 
-2015  Výměna střešní krytiny na čp.40        200.000,--Kč     
-2016  Zateplení fasády hospody a hasičárny  200.000,--Kč  
-2016  Částečná výměna kanalizace Slavče    500.000,--Kč        
-2017  Chodník podél silnice II/143, Vrábče   220.000,--Kč    
-2018  Oprava hřbitovní zdi včetně márnice   250.000,--Kč  
 
Celkem dotace 8.776.000,--Kč    
 
Akce, které by chtělo ZO realizovat v novém volebním období 2019 - 2022 
 
Splácení úvěru – k 31.10.2018 – 867.930, 03,-- Kč schází doplatit 
 
- Zajištění zdárného chodu obce -  odvoz domovního odpadu 
     provozuschopnost VO 
     údržba zeleně a veř. prostr. atd. 
 
- Opravy účelových komunikací -  v rámci pozemkových úprav budou opraveny účelové 
komunikace C1 a C2, to znamená komunikace kolem hřbitova a komunikace U Dvořáčků, 
pozemkový úřad jako investor nedostal požadovaný obnos peněz, a proto se nedělá komunikace 
v oblasti U Rybáka a ke statku U Dvořáčků   
r. 2019 
- Zahájení bouracích a stavebních prací na sociálních bytech v budově OÚ 
- Pokračování na opravě účelové komunikace U Rybáka 
- Oprava části chodníku podél silnice II.tř. Zastávka - Budějovická 
- Nechat vypracovat projektovou dokumentaci na opravu chodníku Vrábče-Zastávka v ulici   
  Zastávka-Budějovická 
 Průběžně 
- Dokončení stavebních prací na sociálních bytech 
- Dokončení opravy účelové komunikace U Rybáka 
- Obnova - výměna vodovodního řádu ve Slavči 
- Oprava zbývajících částí chodníku podél silnice II. třídy Vrábče-Zastávka v ulici Zastávka –  
  Budějovická 
- Projekčně řešit přečerpávání splaškových vod z Vrábče - Ves na ČOV Vrábče - Zastávka 
- Odbahnění návesního rybníka v místní části Slavče 
- Vybudování dešťové kanalizace v lokalitě Vrábče - Rozinka 



   
  
      
Po té pan starosta otevřel diskusi pro občany i nové zastupitele.  
 
Do diskuse se přihlásili: 
 
Pan Miloš Hála – hřbitov – téměř 1 mil. Kč za 4 roky – připadá mu to příliš?  
Odpověď: ano, stálo to tolik, kolik bylo uvedeno (znovu uvedeny částky). Pan Ing. Z. Novotný 
dodává, že podle kontroly byla investice zcela v pořádku vzhledem ke stavu, v jakém zeď byla. 
 
Pan Filip Junek – sociální byty – Je ještě možná diskuse či ne? Kdo tam bude ubytovaný?  
Odpověď: bylo uvedeno v Novinkách možnost pro vyjádření – nikdo nereagoval, je zpracována 
projektová dokumentace, nyní bude vydáno stavební povolení (bude vybudován výtah a 4 
bytové jednotky). 
 
Pan Josef Sládek - rekonstrukce kurtů – bude víceúčelové hřiště, nebo jen kurt na tenis? Podle 
jeho názoru je to jen kurt… inspirace – Homole. Otázka na koše na basketbal alespoň?  
Odpověď: jedná se o víceúčelové hřiště, jsou tam čáry i pro jiné hry…, bylo to dáno i k užívání 
veřejně, ale bohužel nebylo to v pořádku, proto je to jen na půjčení. Otázka možnosti zamluvení 
hřiště. 
Návrh na řešení: kamera?, budeme to dále projednávat. Návrh umístění knihy využití – podpisy. 
Pan Filip Junek – povrch je kvalitní, myslí si, že hodně vydrží - zkusit to otevřít dětem ještě 
jednou (dát lidem důvěru).  
Pan starosta souhlasí, že bychom to ještě jednou zkusili otevřít (po zimě). 
 
Pan Václav Dolejší - listy na vsi – uklidí je někdo?  
Odpověď: obec je uklidí jako každý rok. 
Návrhy na řešení úklidu… 
 
Pan Miloš Hála – dotaz na zaměřování lesů – prý je to zastaveno?  
Odpověď: ano, je to zastaveno. 
 
Paní Stýblová – Jak je to s pálením trávy na jaře a na podzim? Smí se nebo ne? Je nějaká 
vyhláška? Co s lidmi, kteří pálí? 
Odpověď: Vyhláška není, pálit se smí. Jakékoliv zapalování takového ohně je třeba nahlásit na 
obec a hasičům, ale jinak to zřejmě nikdo nedělá. Doporučeno vozit vše do kompostárny. 
Kompostárna otevřena od 8:00 do 17:00 hodin (byla i přes noc, ale ztratili se balíky se senem) 
Návrh: upozornit na to ve zpravodaji, aby nepálili, případně aby to hlásili a nebo vozili do 
kompostárny. 
 
Kontejnery na bio odpad? Lidé ale bohužel toho zneužijí a nahází do něj veškerý svůj odpad… 
 
Další kontejnery u příjezdové komunikace (nebylo možné najít jiné místo na umístění 



kontejnerů) – bohužel je to zneužíváno…, budou umístěny informační tabule … 
  
 

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 
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 obec. 
  
Ve Vrábči dne 31.10.2018 v 20,00 hodin 

 

Zapsala: Mgr. Podzimková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    

  
Iveta Homolková       Ing. Lubomír Fessl 
 
 


