
 
 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva Obce Vrábče, konaného 

dne 19.10.2022 od 18:30 hodin ve Spolkovém domě - STODOLA  

 
Přítomni:  Ohrazda, Fessl, Novotný M.,Záviš, Novotný Z., Brtnová, Podzimková, Koklar 

Omluveni:  Stýblo,  

                    

 + občané dle prezenční listiny. 

 

Ustavující zasedání zahájil a řídil Ing. Lubomír 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 Mgr. Petra Podzimková a pan Miroslav Novotný. 

Zapisovatelem byla jmenována paní Helena Brtnová. 

 

2) Do mandátové komise pro ověření platnosti voleb byli navrženi 

 Pan Pavel Záviš  - předseda 

 Pan Zdeněk Novotný  - člen 

 Pan František Ohrazda - 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. Ing. Lubomír Fessl 

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: 

 Paní Helena Brtnová  - předseda 

 Mgr. Tomáš Koklar  - člen 

 Ing. Jan Trapl   - 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, paní Helena Brtnová, přednesla 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 Pavel Záviš  

 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) 

 

 Předsedající Ing. Lubomír Fessl blahopřeje panu Ohrazdovi ke zvolení do funkce starosty 

Obce Vrábče a předává mu další řízení dnešního zasedání. 

 

 Ing. Lubomír 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 2.11.2022 v 18,30 hodin v kanceláři OÚ Vrábče a následující 

zasedání dne 7.12.2022 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. 

  

 

Na přípravném zasedání bylo dohodnuto, že pro každou část obce bude určen některý člen ZO a 

toto bude oznámeno v Novinkách a je to rozděleno následovně: 

Ohrazda – Koroseky + Rozinka + Ves-Na Dolánku 

Novotný M – Slavče-rozcestí + Slavče 



Fessl – Ves-Na Návsi + Ves–Ke Školce 

Novotný Z – Kroclov + Ves-Na Horánku 

Koklar – Zastávka-Pod Tratí + Zastávka-U Rybníka 

Záviš – Zastávka-Budějovická (levá strana) + Zastávka U Lesa 

Podzimková – Zastávka-Budějovická (pravá strana) + Zastávka-Pod Třebištěm 

Stýblo – Zastávka-Pod Klukem + Zastávka-U Hřiště 

Brtnová – Nová Hospoda + Ves-Kroclovská 

 

 Vyhodnocení akcí, které byly naplánovány v uplynulém volebním období 2019 - 2022 

 

- Zajištění zdárného chodu obce -  odvoz domovního odpadu, provozuschopnost VO, údržba 

zeleně a veř.prostranství  atd. Opravy účelových komunikací -  v rámci pozemkových úprav byly 

opraveny účelové komunikace C1, a C2 to znamená komunikace kolem hřbitova a komunikace ke 

Dvořáčkům v hodnotě cca 14 milionů Kč. Pozemkový úřad jako investor nedostal požadovaný 

obnos peněz a proto se ze strany Pozemkového úřadu nedělala komunikace U Rybáka a ke statku 

U Dvořáčků  Tyto komunikace byly zainvestovány pouze ze strany obce. Další akce, které byly 

plánovány: 

-  dokončení stavebních prací na sociálních bytech ANO 

-  obnova - výměna vodovodního řádu ve Slavči  ANO 

-  oprava zbývajících částí chodníku podél silnice II.tř. Zastávka-Budějovická  ANO  

- odbahnění návesního rybníka v místní části Slavče ANO 

- projekčně řešit přečerpávání splaškových vod z Vrábče-ves na ČOV Vrábče-zastávka  NE 

Akce, které byly zainvestovány ve volebním období 2019 – 2022 

- Výstavba sociálních bytů       3 648 998,--Kč 

- Komunikace u Rybáka       3 539 661,--Kč 

z toho dotace                  590 000,--Kč 

- Komunikace ke statku U Dvořáčků                  786 314,--Kč 

- Vodovod Slavče        4 280 788,--Kč 

z toho příspěvek od svazku obcí            900 000,--Kč 

- Oprava chodníku + odvodnění silnice  v ulici Zastávka-Budějovická  5 479 345—Kč 



z toho dotace                    271 000,--Kč 

- Výstavba spolkového domu STODOLA     6 187 297,--Kč 

- Vybavení spolkového domu              395 233,--Kč 

z toho dotace                198 719,--Kč 

- Kompostéry                600 000,--Kč 

z toho dotace                480 000,--Kč 

- Rekonstrukce VO                   3 684 924,--Kč 

z toho dotace                520 388,--Kč 

- Vrty VR1 a VR2 – (zmařená investice)           833 811,--Kč 

z toho dotace                472 371,--Kč 

- Výstavba informační stěny                  87 734,--Kč 

z toho dotace                    70 187,--Kč 

- Zpevnění ploch před OÚ              362 547,--Kč 

z toho dotace               290 037,--Kč 

- Radarové měření               369 650,--Kč 

z toho dotace                150 000,--Kč 

- Dětská hřiště                150 000,--Kč 

z toho dotace                150 000,--Kč 

- Oprava komunikací na návsi ve Slavči po vodovodu  

včetně nových vjezdů                    1 347 428,--Kč 

- Rekonstrukce bývalého obchodu Slavče             788 695,--Kč 

- Rekonstrukce části komunikace v ulici Zastávka-U Rybníka               1 399 240,--Kč 

- Rekonstrukce kanalizace podél povodňové stoky         872 181,--Kč 

- Zpevnění místa tříděného odpadu + kamer. system         378 008,--Kč 

- Úprava odlehčení dešťových vod na ČOV          779 301,--Kč 

- Úprava veřejného prostranství v ulici Zastávka-Budějovická  

včetně dvou autobusových čekáren           781 730,--Kč 

- Rekonstrukce WC v hospodě Na Zastávce          878 775,--Kč 

- Příčný odvodňovací žlab v ulici Zastávka-Pod Tratí           96 291,--Kč 

- Přemístění betonového oplocení           106 175,--Kč 

- Výměna rozhlasové ústředny                80 090,--Kč 

- Zatrubnění stoky v Kroclově            136 348,--Kč 

- Odbahnění rybníka ve Slavči                74 629,--Kč 

- Přítok vody do rybníka ve Slavči               47 795,--Kč 

- Vystrojení armaturní komory ve vodojemu Vrábče          166 573,--Kč 

- Oplocení vodojemu Slavče                 35 650,--Kč 

- Projektová dokumentace pro výstavbu účelové komunikace C13          86 000,--Kč 

- Oprava fasády na severní straně budovy OÚ               86 850,--Kč 

- Výměna vchodových dveří OÚ, knihovna, byty            77 867,--Kč 

- Kamerový system na hřbitově                    18 622,--Kč 

- Rozšíření MŠ Vrábče                            941 997,--Kč 

Celkové investice                     53 517 328,--Kč 

z toho dotace a příspěvky        18 092 702,--Kč 

 



  

Akce, které by chtělo ZO realizovat v novém volebním období  2023 – 2026 

- Zajištění zdárného chodu obce, odvoz domovního odpadu, provozuschopnost VO, údržba 

zeleně a veř.prostr, oprava účelových komunikací atd. 

Rok 2023 

- DTM – technické mapy – geodetické zaměření inženýrských sítí 

- Prodloužení chodníku podél silnice II/143 Zastávka-Budějovická 

- Výstavba chodníku v části ulice Ves-Kroclovská 

- Zatrubnění vodoteče v Korosekách 

- Projektová dokumentace pro výstavbu ČOV Vrábče-ves 

  

Další akce dle návrhu ZO a občanů 

        

Po té pan starosta otevřel diskusi pro občany i nové zastupitele.  

 

Do diskuse se přihlásil Mgr. Junek a pan Schel. Na veškeré dotazy odpověděl všem diskutujícím 

pan starosta. 

  

     

7) Předseda volební a návrhové komise paní Helena Brtnová přečetla 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 19.10.2022 v 20,00 hodin 

 

Zapsala: Helena Brtnová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    

 

Miroslav Novotný       Mgr. Petra Podzimková 

 

 


