ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 16.12.2015

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2015
Výše stočného na rok 2016
Rozpočet na rok 2016
Smlouva na byt v KD
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
Dotace na knihovnu
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o tyto body :
- kouření v KD
- darovací smlouva Kamenictví Toledo
- výzva Plzeňského biskupství (kostel, pozemky)
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.00 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 30.11.2015:
Jmenování zapisovatele:

p. Kypetová Jaroslava, p. Hodan Michal
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. Krotký Jan .

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání z 30.11.2015 se nekonala žádná pracovní porada z důvodu
krátkého časového úseku.

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V obecním lese v lokalitě u Ježov pokračují výřezy, lesní technik označil stromy napadené kůrovcem.
Zájemci o palivové dřevo se mohou přihlásit u p. Rutha nebo na obecním úřadě.
Hodan Michal – místní hospodářství
Na cestu do Mstic se navezl štěrk a šmanda a cesta byla vyspravena.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala pro děti vánoční besídku, 13.12. se konal zájezd do Vídně, dále
připravujeme silvestrovskou zábavu, novoroční šlápotu, turnaj ve stolním tenisu a probíhá soutěž o
nejhezčí vánočně vyzdobený dům.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol pro p. Bláhu ohledně havarijních plánů hospodařících firem na katastru obce zatím trvá.
Bláha Václav – odpadové hospodářství a správa budov
Ohledně majetku – hasičské zbrojnice a autobusové garáže se zpracovává výkresová dokumentace ,
aby mohl být zapsán do katastru. V měsíci lednu se budou prodávat známky na popelnice a platit
poplatky ze psů. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce.
4. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2015
S rozpočtovým opatřením seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Výdaje u paragrafu 3319 – Ostatní záležitosti kultury byly navýšeny o 1.700,- Kč – školení
kronikářky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno.
5. Výše stočného na rok 2016
Na základě zaslaných podkladů firmě VAK SERVIS s.r.o. Klatovy byla stanovena kalkulace ceny
stočného na r. 2016. Výše stočného činí 27,35 Kč bez DPH, s DPH 31,45 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Cena stočného byla přítomnými členy OZ schválena.
6. Rozpočet na rok 2016

S rozpočtem na rok 2016 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na běžném
účtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Příjmy:
3,786.100,- Kč
Výdaje: 3,890.500,- Kč
Schodek:
104.400,- Kč
Na dotaz starosty, kdo z přítomných má k rozpočtu nějaké připomínky se přihlásili :
p. Majer J. st. - zda je počítáno s příspěvkem pro SDH. Starosta odpověděl, že ano.
p. Hrubý J. – dotaz, kolik Kč má obec ještě splácet úvěr na kanalizaci ? Splácet bude obec do
r. 2027, zbývá doplatit 5,200.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Rozpočet na r. 2016 byl přítomnými členy OZ schválen.

7. Smlouva na byt v KD
P. Simona Bögiová ukončila dle dohody nájem v obecním bytě v kulturním domě a to
k 30.11.2015. Veškeré pohledávky a závazky obou smluvních stran byly vypořádány. Novým
nájemcem je od 1.12.2015 p. Jana Trylčová.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu na užívání bytu v KD.
8. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace
Na základě podané žádosti TJ Vřeskovice a SDH Vřeskovice o poskytnutí neinvestiční
dotace byly zpracovány veřejnoprávní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 mezi obcí a SDH Vřeskovice.
Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Dotace bude
čerpána do 31.12.2016 a bude vyúčtována.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015 mezi obcí a TJ Vřeskovice.
Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Dotace bude
čerpána do 31.12.2016 a bude vyúčtována.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouvy byly přítomnými členy OZ schváleny.

9. Dotace na knihovnu
Byla zpracována žádost o poskytnutí dotace z ministerstva kultury na pořízení programu do
knihovny. Cena programu je vč. počítače 33.230,- Kč a výše dotace je 23.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádost o dotaci byla schválena členy OZ.
10. Kouření v KD
V letošním roce před konáním sjezdu rodáků byl kulturní dům vymalován a pořízeny nové
záclony. Zastupitelé navrhli, aby prostor v celém kulturním domě byl nekuřácký.
Hlasování : 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé rozhodli o zákazu kouření v kulturním domě.
11. Darovací smlouva kamenictví TOLEDO
Kamenictví TOLEDO daruje obci informativní vitrínu a její bezplatnou instalaci a obec se
zavazuje umožnit dárci využívat 1/8 plochy k reklamním účelům. Skříňka bude umístěna
v prostoru hřbitova.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Zastupitelé schvalují darovací smlouvu.
12. Výzva Plzeňského biskupství
Plzeňské biskupství zaslalo 30.10.2015 obci dopis, ve kterém uvádí, že přiložený soupis
pozemků zapsaných na LV obce, patří do historického církevního majetku. Svých nároků by
se církev vzdala v případě, že obec převezme do svého vlastnictví kostel. Dle rady právníka
po prostudování případu církev na vrácení pozemků nemá nárok. Kostel není v dobrém stavu
a jeho oprava by si vyžádala velké finanční náklady. Zastupitelé rozhodli, že nabídku na
převzetí kostela do svého vlastnictví nepřijmou.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

13. Rozprava
Krotký J.
Cesta k lomu je zarostlá křovinami, bylo by třeba vzít cepák a křoviny posekat. Starosta
odpověděl, že dokud nemrzne, traktor nemůže na pole.
Brejcha V.
Na pozemku mezi farou a hřištěm je voda a auta stojí podél cesty.
Kadlec V.
Pozemek mezi farou a hřištěm se před 10-ti léty převedl na nové majitele – Fara s.r.o. a ti se o
pozemek nestarají. Výmoly by se mohly alespoň zavést štěrkem.
Hrubý J.
Měl dotaz, komu patří fara. Odpověděl starosta, že majitel je pořád stejný Fara s.r.o. , jednatel
JUDr. Überal z Prahy.
Kadlec V.
Připomínka k cestě na Dědinkách, že dokud nebude zkolaudovaná, nemohou zkolaudovat
žádný dům. Odpověděl starosta, že dříve byly povoleny stavby s tím, že do budoucna obec
vybuduje cestu. Nyní platí nové zákony dle sdělení odboru výstavby v Klatovech, štěrkovaná
cesta nestačí pro kolaudaci domů.
Krotký J.
Dříve obec vyhověla stavebníkům, aby mohli stavět, dostali od obce povolení s tím, že do
budoucna bude cesta vybudovaná. Tam, kde se začalo stavět, byly soukromé pozemky.
Kdyby je vlastnila obec, provedlo by se zasíťování a nenastal by tento problém.
Matoušek V.
Osloví písemně Odbor výstavby v Klatovech o možném řešení kolaudace nových domů.
Ruth J.
Cesta na Dědinkách není ve špatném stavu, proč úřady nechtějí povolit kolaudaci.

Duchek M.
Měl dotaz na možnost vyčlenit salonek pro kuřáky v KD.
Starosta odpověděl, že zastupitelé rozhodli o zákazu kouření v celém prostoru KD.
14. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea přečetla návrh usnesení ze 7. veřejného
zasedání a tázala se přítomných, zda má někdo nějaké připomínky nebo návrhy. Žádné
připomínky nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení ze 7. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.
15. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne : 16.12.2015
Zapsala :
Kašparová Hana

