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Z Á P I S  č . 4 / 2 0 1 6  

ZE ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO 

V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 6.4. 2016 OD 18:30 HODIN  

 

Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda 

 

Přítomni členové ZO: p. Ohrazda, Trapl, Fessl, Z.Novotný, Zdrha, Kubata, Záviš 

Omluveni: p.Vojč, M.Novotný 

 

Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 2.3.2016. 

 

Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 2.3.2016. 

 

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

 

Starosta obce pan F. Ohrazda zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, 

že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

 

Program 

1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

2) Převod pozemkových parcel pro majetkoprávní vypořádání stavby „Propojení 

chodníku k autobusové zastávce, Vrábče – Nová Hospoda“  

3) Prodej části parcel .č. 70/6, 115/71, 61/4 a 57/1 v k.ú.Vrábče 

4) Převod pozemkových parcel pro majetkoprávní vypořádání stavby „Chodník 

podél silnice II/143 Vrábče – Zastávka“  

5) Cenová nabídka na opatření proti zámrzu vody na ČOV 

6) Rozpočtové opatření č.3/2016 a č.4/2016 

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Vrábče  

8) Žádost o vybudování veřejného osvětlení  

9) Příspěvek na charitativní akci 

10) Zajištění dodavatele na akci „Zpevněná plocha u dopravního hřiště, Vrábče“ 

11) Návrh na vypracování PD na rozšíření sociálního zařízení u Obecního domu 

12) Úpravy v MŠ Vrábče z důvodu navýšení kapacity dětí 

13) Různé 

 

 

1) ZO projednalo a následně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

č.: CB-1030030224/001  mezi obcí Vrábče a společností E.ON Distribuce, a.s. spočívající  

v novém kabelovém vedení NN na parcele č. 554/20, 418/3 a st.131/1 v k.ú.Vrábče stavba 

„Vrábče zastávka par č 554/22 – kabel NN“ za jednorázovou úhradu 5.000,--Kč. (Schváleno 

7 hlasy) 

 

2) ZO projednalo návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Propojení 

chodníku k autobusové zastávce, Vrábče – Nová Hospoda“ dle GP č.1091-30/2016 a 

souhlasí s odkoupením těchto pozemků dle GP za cenu 50,--Kč/m
2
. (Schváleno 7 hlasy) 
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3) ZO bylo seznámeno se  záměrem prodeje části  parcely č. 70/6, 115/71, 61/4 a 57/1 v 

k.ú.Vrábče. Oznámení o prodeji  této  parcely  bude vyvěšeno na úřední desce  OÚ po dobu 

15 dnů a ZO na příštím zasedání rozhodne o této záležitosti.  (Schváleno 7 hlasy)  

 

4) ZO projednalo návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pod plánovanou stavbou 

„Chodník podél silnice II/143 Vrábče – Zastávka“ a schvaluje Smlouvy o strpění stavby, 

podle kterých bude po kolaudaci stavby a skutečného zaměření provedeno odkoupení těchto 

pozemků od jednotlivých vlastníků dle GP za cenu 50,--Kč/m
2
. (Schváleno 7 hlasy) 

 

5) ZO bylo seznámeno s položkovým rozpočtem  předložené cenové nabídky na odstranění 

problematiky zámrzu vodovodního potrubí na ČOV od firmy ISATS Ing.Brašnička s.r.o. 

Řešení této záležitosti je navrženo instalací topného kabelu a ohřevu česlí v celkové hodnotě 

36.937,--Kč bez DPH. ZO s předloženou cenovou nabídkou souhlasí.  (Schváleno 7 hlasy) 

 

6) ZO vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2016 a č.4/2016- viz příloha zápisu   

 

7) ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Vrábče.  

 

8) ZO bylo seznámeno s žádostí Ing.M.Malíkové ohledně vybudování veřejného osvětlení v 

části ulice Zastávka-Pod Klukem. ZO s předloženou žádostí souhlasí a pověřuje starostu, 

aby nechal vypracovat projektovou dokumentaci na tuto akci. (Schváleno 7 hlasy) 

 

9) ZO bylo seznámeno s benefiční akcí nazvanou “Dubenský běh pro dobrou věc”, kterou 

pořádá Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné. Výtěžek z této akce bude 

věnován rodině ze Záboří, která pečuje o zdravotně postižená šestiletá dvojčata Zuzanku a 

Jiříka. Finanční prostředky budou použity na zakoupení elektrického vozíčku pro Zuzanku, 

která půjde letos do první třídy. ZO souhlasí s poskytnutím finančníhoo příspěvku na tuto 

akci  5.000,--Kč a pověřuje starostu k uzavření darovací smlouvy. (Schváleno 7 hlasy) 

 

10) ZO pověřuje starostu, aby na základě Vnitřní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 

dle čl.II zajistil dodavatele na akci „Zpevněná plocha u dopravního hřiště, Vrábče“ . 

(Schváleno 7 hlasy) 

 

11) ZO posoudilo předložený návrh na vypracování projektové dokumentace na rozšíření 

sociálního zařízení u budovy Obecního domu. ZO pověřuje starostu, aby zajistil cenovou 

nabídku na vypracování PD od projektanta pana Vochozky. (Schváleno 7 hlasy) 

 

12) ZO projednalo požadavek ředitelky MŠ na úpravu sociálů v MŠ Vrábče z důvodu navýšení 

kapacity dětí, které nastoupí od nového školního roku. ZO pověřuje starostu, aby zajistil 

provedení této úpravy. (Schváleno 7 hlasy) 
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13) Různé 

 

- Starosta předložil návrh na výměnu 3 kusů venkovních dveří v rámci oprav fasády budovy 

obchodu a hospody Na Zastávce a taktéž bylo navrženo zateplení stropů nad obchodem a 

hospodou. ZO s návrhem souhlasí. 

- ZO souhlasí se zakoupením 8 kusů kancelářských židlí do kanceláře OÚ. Stávající židle 

budou přemístěny do hasičské zbrojnice v Korosekách. 

  

Příští zasedání ZO se uskuteční dne 4.5.2016 od 18.30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče. 

 

Ve Vrábči dne 6.4. 2016 v 21.10 hod. 

 

Zapsal:  Ohrazda     

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing.L.Fessl                                             Z.Kubata 
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UU SS NN EE SS EE NN ÍÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE K  ZÁPISU č .4// 22 00 11 66   

 

ZASTUPITELSTVO  OBCE 
Přítomno 7 z 9 členů ZO 

 

Volí ověřovatele zápisu 

Ing.Lubomíra Fessla, p.Zdeňka Kubatu 

 

Schvaluje  

1) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: CB-1030030224/001 

(7 hlasů pro)  

2) Odkoupení  pozemků dle GP č.1091-30/2016  za cenu 50,--Kč/m
2
   pod stavbou „Propojení 

chodníku k autobusové zastávce, Vrábče – Nová Hospoda“  (7 hlasů pro)  

3) Záměr prodeje části  parcely č. 70/6, 115/71, 61/4 a 57/1 v k.ú.Vrábče. (7 hlasů pro)  

4) Smlouvy o strpění stavby  pod plánovanou stavbou „Chodník podél silnice II/143 Vrábče – 

Zastávka“. (7 hlasů pro) 

5) Cenovou nabídku na odstranění problematiky zámrzu vodovodního potrubí na ČOV od 

firmy ISATS Ing.Brašnička s.r.o. (7 hlasů pro)    

6) Poskytnutím finančníhoo příspěvku 5.000,--Kč na benefiční akcí  “Dubenský běh pro dobrou 

věc”. (7 hlasů pro)    

Pověřuje starostu 
1) Zajistit vypracování projektové dokumentace na akci VO v části ulice Zastávka – Pod 

klukem. (7 hlasů pro)   

2) Zajistil dodavatele na akci „Zpevněná plocha u dopravního hřiště, Vrábče“. (7 hlasů pro) 

3) Zajistil cenovou nabídku na vypracování PD na rozšíření sociálního zařízení u budovy 

Obecního domu. (7 hlasů pro)   

4) Zajistit úpravu sociálů v MŠ Vrábče z důvodu navýšení kapacity dětí. (7 hlasů pro)     

Bere na vědomí 
1) Rozpočtové opatření č.3/2016 a č.4/2016  

2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Vrábče.    

3) Informace v bodu Různé  

  

Ve Vrábči dne 6.4. 2016 

 

Ověřovatelé. Ing.Lubomír Fessl    Zdeněk Kubata 

   

 

Ing. Jan Trapl     František Ohrazda 

            místostarosta     starosta obce 
  

 

 

 
 

 
 


