ZÁPIS
z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 26.6.2017

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
Smlouva na úpravnu pitné vody v KD
Smlouva na výměnu oken a vchodových dveří v KD
Seznámení s návrhem nového územního plánu
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

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:
p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 17.5.2016: p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
Jmenování zapisovatele:
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
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 17.5.2017.
Zastupitelé se sešli na jedné pracovní poradě 12.6.2017. Bylo projednáno následující :
nabídka firmy ECOLED na zkušební namontování 4 ks světel veřejného osvětlení, projednání
návrhu nového územního plánu na 26.6.2017, úprava vody v KD, dokončení úpravy na
dětském pískovišti, výměna oken a dveří v KD, u oken na sále a v šatnách opravit nátěr,
sečení a postřik obecních ploch, rybolov na návsi, situace ve Sportcentru, nákup žíněnky na
cvičení, skladové prostory, oprava auta CAS, pořízení nového místního rozhlasu a žádost s.
M. Babkové o souhlas se stavbou plynové přípojky.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů

Faloutová Andrea – kulturní komise
Předsedkyně kulturní komise p. Faloutová Andrea informovala přítomné, že plánovaná
pouťová zábava se nekonala z důvodu nemoci člena kapely. Na 15.7. je plánován turnaj ve
volejbalu a 26.8.2017 bude uspořádáno pro děti na ukončení prázdnin zábavné odpoledne
místo dětského dne.
Další zprávy předsedů komisí a výborů nebyly podány z důvodu krátkého časového úseku od
posledního veřejného zasedání.
4. Smlouva na úpravnu pitné vody v KD
Smlouva mezi obcí a firmou Wermont s.r.o, Chebská 589/30, 322 00 Plzeň-Křimice řeší
dodávku a montáž filtračního zařízení k úpravě vody. Cena díla je 67.980,- Kč vč. DPH.
Termín dokončení prací je 15.7.2017. Firma do tohoto termínu provede i proškolení obsluhy
filtračního zařízení. (p. Bláha Václav, p. Kuneš Roman)
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla přítomnými členy OZ schválena.
5. Smlouva na výměnu oken a vchodových dveří v KD
Předmětem smlouvy mezi obcí a firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně
Toušeň je dodávka a montáž oken a vchodových dveří v KD. Cena díla je 590.320,- Kč.
Termín realizace : do 16.10.2017.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla přítomnými členy OZ schválena.
6. Seznámení s návrhem nového územního plánu
S návrhem nového územního plánu obce seznámila přítomné ing. arch. Irena Langová.
Zodpovídala dotazy občanů a vysvětlovala pojmy jako rezervy, občanská vybavenost a
bydlení čisté, které se několika občanům nelíbilo a chtěli by je změnit.
Nováková J. – připomínka k výrazu bydlení čisté, vesnice by si měla zachovat původní ráz.
Ing. Falout J. – v návrhu je zakreslený dálniční přivaděč, dotaz na jeho realizaci. Ing.
Langová odpověděla, že zatím se dělat nebude, prioritou je obchvat Přeštic a Klatov.
Kadlec V. – navrhuje změnit umístění rybníka směrem k Biřkovu vpravo od potoka, místo
původně uvedeného.

7. Rozprava
Duchek J.
Měl dotaz, kdy bude ukončena výměna oken v KD. Starosta odpověděl, že termín ukončení je
do 16.10.2017.

Bohuslav J.
Oslovit Správu a údržbu silnic a poukázat na špatný stav silnic v obci, je zde velký provoz
těžkých aut z Asavetu Biřkov.
8. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 15. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy.
Nikdo z přítomných neměl k usnesená žádné připomínky ani návrhy, proto požádala
zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přítomnými zastupiteli schváleno.
9. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne : 26.6.2017
Zapsala :
Kašparová Hana

