Z Á P I S
z 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 31.7.2013

Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 15/3 a 159/1
mezi obcí Vřeskovice a RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem
Schválení Všeobecných technických a obchodních podmínek pro odvádění
odpadních vod v obci Vřeskovice
Schválení smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
Informace o budování kanalizace
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Z důvodu nedodání geometrického plánu nelze splnit bod č. 4 – schválit
smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 15/3 a 1591/1 mezi obcí
Vřeskovice a RWE GasNet,s.r.o. Ústí nad Labem

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno 5 členů OZ. Omluven p. Zub Jan a p. Majer Jan . Starosta přivítal
občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav, p. Bezděková Barbora
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 17.6.2013 :
p. Ruth Václav
p. Bláha Václav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval návrhovou komisi,
aby se ujala své činnosti.

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval přítomné, že zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání na
dvou pracovních poradách :
3.7.2013 byl projednán platební výměr na částku 9.478,- Kč za porušení rozpočtové kázně.
Tato částka představuje čerpání části dotace na volby do krajských zastupitelstev v r. 2012.
Dalším bodem byly projednány smlouvy ohledně energií, u plynu bude dodatek ke smlouvě a
u elektřiny budou ponechány stávající smlouvy.
31.7.2013 starosta seznámil členy OZ s dopisem z ministerstva životního prostředí v Plzni
z 2.7.2013 ohledně zrušení změny č. 4 integrovaného povolení a s dopisem od Českého
telekomunikačního úřadu v Praze, ve kterém uvádí, na koho se obrátit při řešení problémů
v příjmu digitální televize vysílací sítě 4. ČTÚ žádá o sdělení konkrétních problémů občanů
(místo a čp.) a po vyhodnocení žádostí provede měření pokrytí ve vybraných obcích
(3.čtvrtletí 2013). 20.6. se starosta zúčastnil schůze mikroregionu Běleč – možnost
nahlédnout na stránky : www.belecmikroregion.cz. 22.7. byla předána dokumentace na
obratiště na místní komunikaci a v současné době je zažádáno o stavební povolení.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Bláha Václav - správa budov a odpadové hospodářství
V kampeličce byly provedeny opravy stěn na chodbě, na hřbitovní zdi bylo provedeno
zastřešení, firma EKAS spol. s.r.o. Přeštice udělala revizi hromosvodů na obecních
objektech.
p. Faloutová Andrea - kulturní komise
Informovala přítomné, že kulturní komise pořádala pouťovou zábavu, turnaj ve volejbalu a
připravují se oslavy 40.výročí vzniku Kulturního domu ve Vřeskovicích.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Úkol z posledního veřejného zasedání pro p. Bláhu zatím splněn nebyl z důvodu krátkého
časového úseku od posledního zasedání.
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V současné době se v lese neprovádí žádné práce, pouze občasné kontroly.
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 15/3 a 1591/1 mezi
obcí Vřeskovice a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem
Tento bod nebude projednán – vysvětlení výše.
5. Schválení Všeobecných technických a obchodních podmínek pro odvádění odpadních
vod v obci Vřeskovice
Tyto podmínky budou součástí smlouvy , které obdrží všichni občané napojeni na
kanalizaci.
Hlasování: zastupitelé tyto podmínky schvalují.

6. Schválení smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací
Smlouvy budou sepsány s každým majitelem nemovitosti , který svým podpisem potvrzuje
souhlas řídit se Všeobecnými technickými a obchodními podmínkami.
Hlasování: zastupitelé schvalují smlouvu o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.
7. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
S rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2013 seznámil přítomné starosta p. Matoušek V. za
nepřítomného předsedu finančního výboru p. Majera J. Příjmy byly navýšeny o 380.000,- Kč
– investiční příspěvky od občanů na budování kanalizačních přípojek, prodej zboží –
kanalizační šachty pro občany za 81.000,- Kč a převod rozpočtových účtů na příjmu
6 130.819,- Kč a ve stejné výši ve výdajích. Výdaje byly navýšeny u místní správy ve výši
81.000,- Kč (nákup zboží), u místního hospodářství nákup DDHM ve výši 13.000,- Kč
(fotopast), náklady ve Fitku o 2.000,- Kč (materiál) a el. energie o 8.000,- Kč. U paragrafu
6409 činily náklady 9.478,- Kč – vyměřená daň (vratka části dotace na volby).
Hlasování: zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013.
8. Informace o budování kanalizace
Informace o budování kanalizace přednesl občanům starosta p. Matoušek Václav. Původně
plánovaná doba napojení na kanalizaci – konec července - začátek srpna, nebude možná dle
informace firmy Stamoza spol. s.r.o. Cheb. Termín předání stavby dle smlouvy o dílo je do
31.10.2013. 8.7. se dělala přípojka na ČOV, není zatím zkolaudována, byla provedena
přeložka veřejného osvětlení a obecního rozhlasu. 10.7.2013 proběhla zkouška technologií
ČOV a 16.7.2013 byla provedena penetrační dynamická zkouška hutnění z důvodu propadu
komunikace v části budováni kanalizace. Firma měla za úkol kontaktovat majitele
nemovitosti a s ním se domluvit na konkrétním umístění a hloubce kanalizační přípojky, musí
pro každou přípojku doplnit souhlas majitele. Žádost o připojení na veřejnou kanalizaci se
nyní zpracovává. Starosta vyzval občany, kteří mají nějaký problém nebo požadavky na
dodělání a úpravy pozemků, aby je sdělili do pondělí 5.8.2013. Dotazy ke kanalizaci buď
písemně nebo e-mailem budou zasílány projektantovi p. Mgr. Marešovi.

9. Rozprava
Ing. Kadlec M. - dotaz na umístění šachty, zda na obecním nebo soukromém pozemku,
bude řešeno se starostou, případně s projektantem na místě.
p. Kadlec V. – tázal se, co se změnilo ohledně cesty před jeho domem a zda zastupitelé
projednali příspěvek pro TJ. Odpověděl starosta, že ohledně cesty se zatím nic nezměnilo a o
příspěvku se nejednalo, nyní se řeší záležitosti ohledně kanalizace. Kontrola zadaných úkolů
z minulého zasedání se bude řešit až na příštím veřejném zasedání.
p. Simbartl K. – jak vypadá situace ohledně kanalizace povrchové vody. Starosta odpověděl,
že se zatím ještě neřešila.

p. Bohuslav J. – konstatoval zvýšený provoz aut s cizí SPZ do ASAVETu, který ovlivní stav
silnic.
p. Drda J. - kdy budou opraveny cesty po kanalizaci. Odpověděl starosta, že firma má za
úkol cesty opravit do konce srpna.
p. Chmelíř V. ml. - předání stavu komunikací po obci by mělo proběhnout mezi firmou
Stamoza, spol. s.r.o. Cheb a SÚS Plzeň, která je majitelem komunikací.
10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se
přítomných, zda má někdo ještě nějaké připomínky nebo jiné návrhy. Protože nebyly
vzneseny žádné připomínky ani návrhy, požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 17. veřejného zasedání OZ.
11. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.10 hod.

Vřeskovice dne : 31.7.2013
Zapsala :
Kašparová Hana

