ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1.9.2015

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
Přijetí daru od firmy Toledo
Připomínky k rekonstrukci rozvodů el. energie
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo ze
zastupitelů neměl k programu připomínky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 9.6.2015:
Jmenování zapisovatele:

p. Hodan Michal, p. Nováková Jaroslava
p. Bláha Václav, p. Ruth Václav
p. Kašparová Hana

V zápisu z minulého zasedání jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav ml.

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání zastupitelé projednávali na dvou poradách následující :
5.7.2015 – proběhlo setkání s vedoucími členkami Workcampu,
10.8.2015 – projednání a příprava úkolů pro brigádníky Workcampu, jejich ubytování, zajištění
stravování, kol na pořádání výletů do okolí, zakoupení potřebného nářadí a pracovních pomůcek.
Dotaci z programu Regionálního rozvoje „Sousedíme si“ na opravu malých sakrálních staveb – křížků
jsme nedostali. Zastupitelé odsouhlasili zakoupení nového diaprojektoru s plátnem za 16.000,- Kč.
Ohledně řešení odpadů byla založena obcemi Klatovska Pošumavská odpadová společnost . Účast na
společné schůzce za naši obec – starosta nebo p. Bláha V. případně p. Kypetová. Do objektu u
kampeličky byl dovezen kontejner na železo, sběr železa bude organizovat p. Hodan Michal a pan
Bláha Václav. Dále bylo projednáno odstranění plakátovací plochy u kampeličky a po odstranění

čekárny a panelů úprava celého prostoru. Firma Toledo požádala obec o umístění informační skříňky
v prostoru hřbitova. Tuto skříňku by obci předala jako dar. Členové zastupitelstva s tímto souhlasili.
Pan Mraček A. a p. Pasovská A. požádali o odkoupení části pozemku za autobusovou garáží . Žádosti
nebylo vyhověno z důvodu výstavby obecní komunikace. Stížnosti občanů na zápach z ASAVETu
Biřkov byly firmě přeposlány k řešení.

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Velké teplo a sucho způsobilo v lese škodu, protože téměř polovina vysazených stromků uschla.
Hodan Michal – místní hospodářství
Bylo provedeno vyčištění rybníka, úklid hřbitova a o sekání trávy se starali brigádníci M. Bešta a V.
Berka a sečení s traktorem zajišťuje p. Muchna P.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Z posledního veřejného zasedání 9.6.2015 nebyly uloženy žádné úkoly
Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné, jaké akce se uskutečnily od posledního veřejného zasedání. Byla to pouťová
zábava, turnaj ve volejbale, beseda s účastníky Workcampu, kteří prezentovaly svou zemi, největší
akcí byl sraz rodáků, proto bych touto cestou chtěla poděkovat komisi pro přípravu srazu a to p.
Cibulkové, p. Kunové, p. Roubové, p. Kosohorské, manželům Kadlecovým a p. Krotkému. Jako další
akci plánujeme besedu vč. ukázky mincí s p. Mackem a promítání filmu o hradu Roupov, na říjen
nebo listopad besedu s cestovateli p. Urbánkem a p. Rajčokem , představení divadla Buřina z
Příchovice a 13. prosince zájezd do adventní Vídně.
Bláha Václav – odpadové hospodářství a správa budov
Byla provedena oprava budovy hasičské zbrojnice, do kampeličky umístěn kontejner na železo, okna
na sále v horní části byla zakryta z důvodu zateplení, celý kulturní dům byl vymalován, vyčištěny
odpady, natřeny parkety, p. Šlajer a p. Simbartl opravili židle, byly zakoupeny nové závěsy, záclony a
opona. Dětské hřiště bylo upraveno brigádníky Workcampu.
Matoušek Václav – starosta
Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě srazu rodáků, hlavně předsedkyni kulturní komise p.
Faloutové , protože tato akce byla velmi náročná.
4. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015
S rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2015 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Došlo k navýšení výdajů u par. Silnice na opravu místních komunikací o
30.000,- Kč, u par. Zájmová činnost v kultuře o 90.000,- Kč a u par. Záležitosti kultury, církví a sděl.
Prostředků o 95.000,- Kč z důvodu konání srazu rodáků, u par. Sběr a svoz nebezpečných odpadů o
5.000,- Kč, u par. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 30.000,- Kč a u par. Požární ochrana o
20.000,- Kč na opravu a údržbu. Navýšení výdajů je kryto finančními prostředky na běžném účtu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4 na rok 2015.

5. Přijetí daru od firmy Toledo Klatovy
Firma Toledo Klatovy umístí v areálu hřbitova informativní skříňku a tuto předá obci jako
dar na základě darovací smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé přijetí daru schvalují.
6. Připomínky k rekonstrukci rozvodů el. energie
Obec obdržela od firmy ČEZ návrh rekonstrukce sítě NN a to u rybníka a mezi čp. 91 a čp.
96. Předpoklad realizace je v r. 2018. Rekonstrukce spočívá v odstranění sloupů a uložení
kabelů do země. Pro obec by toto znamenalo přemístit světla veřejného osvětlení, které je na
sloupech a cesty, které byly nově opraveny, by byly opět rozkopány. Pro rozvoj obce by bylo
vhodnější přeložení sítě VN, které vede nad pozemky v intravilánu obce. Tyto připomínky
spolu s dalšími připomínky od občanů budou firmě ČEZ zaslány a doporučeno provést
nápravu majetkoprávních vztahů u již stávajících staveb.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Rozprava
Majer J. ml.
Měl připomínku, proč je uvažováno s rekonstrukcí sítě NN jen v určité části a ne tam, kde by
to požadovali, konkrétně na jejich pozemku je umístěn sloup, který překáží ve vjezdu a
chodníku. Další omezení je na fotodokumentaci, kterou požaduje s dalšími připomínkami
z obce předat firmě ČEZ .
Chmelíř V. ml.
Upozornil na situaci, že pokud by firma ČEZ zrušila sloupy a umístila kabely do země,
nebude možné v takových místech kopat, pokud by se obec rozhodla pro výstavba vodovodu
nebo dělat chodníky.
Kadlec V.
Dotaz, kdy bude cesta na Dědinkách. Odpověděl p. Bláha, že v současné době zpracovává
odbor výstavby podklady pro územní rozhodnutí. Mělo by být do konce září. Projekt je
připravený. Výstavba cesty je dle rozpočtu finančně nákladná (více než jeden milion Kč),
takže bez dotace by nebylo možné začít s výstavbou.
Falout J. st.
Připomínka k firmě Asavet Biřkov – zvýšený zápach. Na přípravu kulturního vystoupení
dalšího srazu rodáků doporučuje opět využít místní občany, protože měli velký úspěch a
estráda se všem líbila.
Majer J. st.
Pokud by se prováděly úpravy vedení elektřiny směrem k Biřkovu, mělo by se počítat i
s úpravou cesty u domu p. Berana a p. Sedláka (dříve p. Vrškové) – chybí chodníky, je to tam
nebezpečné hlavně pro děti.
Informoval se, ohledně ochrany vodních zdrojů, zda firmy, které zakládají hnojiště na polích,
mají zpracovány havarijní plány. Odpověděl starosta, že zatím se toto neřešilo.

Kadlec V.
Na katastru obce Vřeskovice hospodaří kromě firmy Agromachine ještě další, měla by je
obec oslovit, aby havarijní plány doložily. Možnost ukládání hnoje mohou již 10 m od obce,
ale záleží na dalších okolnostech.
Majer J. st.
Bylo by asi lepší oslovit odbor životního prostředí, který by provedl úpravu map.
Simbartl K.
Dotaz, kdy bude dodělána dešťová kanalizace ?
Zub K. ml.
Stěžoval si, že po výstavbě kanalizace má na svém pozemku vodu. Starosta odpověděl, že to
bude řešit s projektantem p. Bohůnkem.
Ing. Blohmann M.
Připomínka k objektu Na sauně, zatím není napojen na kanalizaci a septik zapáchá.
Hrubý J.
Poděkoval organizátorům srazu rodáků, hlavně kulturní program byl bohatý a nelze ho
srovnat s jinými vesnicemi v okolí.
Duchek J.
Velmi se mu líbil koncert v kostele, patří všem poděkování.
Matoušek V.
Ohledně rekonstrukce sítě NN v obci byla doručena připomínka od p. Kubeše J., který
požaduje zachování strouhy a od p. Majerové K., jejíž požadavek bude přeposlán firmě ČEZ.
Obec bude požadovat zachování sloupů, kde je veřejné osvětlení.
Majer J. ml.
Obec by měla doporučit firmě ČEZ, aby právně ošetřila již stávající stavby – kabely v zemi a
sloupy. Navrhuje zapsat toto do usnesení.
Kadlec V.
Doplnit do usnesení, aby firmy, které hospodaří v katastru obce Vřeskovice, doložily havarijní
plány vč. podkladových informací z odboru životního prostředí týkající se umístění polních
hnojišť.

8. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 5. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a tázala se přítomných, zda má někdo nějaké připomínky nebo návrhy. Nikdo
z přítomných žádné připomínky neměl, ani jiné návrhy, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení z 5. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.

9. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.30 hod.

Vřeskovice dne : 1.9.2015
Zapsala:
Kašparová Hana

