ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 27.9.2016

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. 4/16 a č. 5/16
Záměr prodeje části pozemku par.č. 31/1 v kat.území Vřeskovice
Žádost o otevření baru s několika výherními automaty v obci Vřeskovice
Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných pod. her
Návrh zadání územního plánu Vřeskovice
Smlouva s Římskokatolickou farností Švihov o zřízení služebnosti
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o bod :
- dodatek ke smlouvě na provedení akce „Obnova drobných sakrálních staveb v obci
Vřeskovice“

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo7 členů OZ, za firmu Sportcentrum p. Peter Kaplavka.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Program byl
doplněn o jeden bod. 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 29.6.2016:
Jmenování zapisovatele:

p. Hodan Michal, p. Kypetová 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. Zub Jan
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání

Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 29.6.2016.
Zastupitelé se sešli na dvou pracovních poradách:
24.8.2016
Jednání ohledně výměny oken v kulturním domě, úkol pro p. Bláhu zajistit cenovou
poptávku, provedení úklidu ve sklepě KD (okna, dveře), objednávka prken na záklop nad
přísálím, příprava vyhlášky na zajištění nočního klidu v obci, navýšení cen společnosti OSA,
dotace na křížky – oprava kamenictví Měsíček, SPÚ ČR – pozemek p.č. 605/4 řešit s JUDr.
Slavíkem, zadání územního plánu – ing. Arch. Langová I.
21.9.2016
Okna v KD, podmínky pro cenové nabídky, dozor na provedení, výměna okna v kampeličce,
směrnice na veřejné zakázky, projednání žádosti na provozování baru s výherními automaty
(od 1.1.2017 platnost nového zákona na hazardní hry), OZV schváleno MVČR, prodej části
pozemku p.č. 31/1 p. Zemanovi, rozeslání výzvy majitelům nemovitostí, které nejsou
napojené na splaškovou kanalizaci, nákup nové tiskárny na úřad, telefonní číslo na Asavet pro
nahlášení zápachu, dodatek ke smlouvě na provedení oprav křížků, zadání ÚP – obec nebude
financovat sítě k soukromému pozemku, úprava pozemku p. Novákové H., okna v přísálí KD
zakytovat, opravit – zajistí p. Bláha, položení prken nad přísálím domluveno s p. P.
Votýpkou, pomník T.G.M, úprava šatny v KD, umístění kontejnerů na bioodpady v příštím
roce, veřejné osvětlení u potoka – solární cca 30.000,- Kč, konání voleb 7. a 8.10.2016,
komunikace na Dědinkách - vše bude zajišťovat ing. Stehlík.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Brigádníci studenti provedli nátěr autobusové garáže, vyčištění potoka u hasičské zbrojnice a
u p. Chmelíře. Poslal výzvu hospodařícím firmám ohledně nahlášení umístění hnojiště a na
Městský úřad do Klatov, aby nebylo vydáváno další povolení pro umístění hnojiště v lokalitě
u Biřkova a Lhovic a aby současné povolení bylo zrušeno. Obyvatelé v této lokalitě se
obávají dalšího možného znečištění studní.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné, že se uskutečnil volejbalový a nohejbalový turnaj, pro děti byl
uspořádán dětský den na ukončení prázdnin, protože se kvůli hasičské soutěži nekonal
v červnu. Poděkovala p. K. Zubovi, který se svojí lodí vozil děti po rybníce. 21.10.2016 je
plánováno divadlo, které zahrají ochotníci z Lužan, dále je plánována beseda s cestovateli
Urbánkem a Rajčokem, repríza divadelní hry našich ochotníků, 26.11.2016 adventní zájezd
do Salzburgu, 27.11.2016 rozsvícení vánočního stromu, 10.12.2016 vánoční besídka pro děti,
11.12.2016 od 18.00 hod. adventní koncert v kostele skupiny Carmína z Přeštic, vánoční
turnaj ve stolním tenise, Silvestr – kapela Žužlan z Lužan a 1.1.2017 novoroční Šlápota.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol zadaný p. Bláhovi V. ohledně zákazu zakládání hnojiště v blízkosti obce byl částečně
splněn.

Hodan Michal – místní hospodářství
Po obci ještě probíhá sekání trávy, jeden křovinořez je poškozený tak, že místo opravy bude
třeba zakoupit nový, bylo provedeno zazimování filtrace u nádrže, po obci nesvítí několik
světel, bude provedena oprava.
Ruth Václav – lesní hospodářství
Připravuje materiál na ohradu vysazených stromků, aby nedošlo k jejich poškození zvěří.
4. Rozpočtové opatření č. 4/16 a č. 5/16
S rozpočtovým opatřením seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Rozpočtové opatření č. 4 : byly navýšeny výdaje u § Pitná voda z důvodu oprav o
20.000,- Kč a u § Ostatní záležitosti kultury o 20.000,- - náklady na pohoštění a nákup služeb
a současně sníženy náklady u § Odpadní voda o 20.000,- Kč a u § Zájmová činnost v kultuře
také o 20.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 5 : příjmy navýšeny o 23.000,- dotace na
knihovnu, výdaje navýšeny u § Komunální služby a územní rozvoj o 50.000,- Kč na opravy a
u § Činnost místní správy o 10.000,- Kč na nákup kopírky. Byl proveden převod ve výši
100.000,- Kč z § Komunální služby a územní rozvoj na § Pořízení a obnova hodnot nár. a
historického povědomí na opravy sakrálních staveb - 7 křížků.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Záměr prodeje části pozemku par.č. 31/1 v kat. území Vřeskovice
P. M. Zeman požádal o odkoupení části pozemku par.č. 31/1 podél jeho nemovitosti v šířce
cca 6 m, tj. cca 150 m2. Cena pozemku 60,- Kč/m2 + náklady spojené se zaměřením a
převodem.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují záměr prodeje části pozemku par.č. 31/1.
6. Žádost o otevření baru s několika výherními automaty v obci Vřeskovice
Na úřad byla doručena žádost o otevření baru s několika výherními automaty v obci
Vřeskovice ve víceúčelovém zařízení TJ Vřeskovice. Toto zařízení má pronajaté firma
Sportcentrum a od 18.8.2016 má nového majitele - p. Peter Kaplavka. Pro obec by to
znamenalo přínos do rozpočtu asi 350.400,- Kč ročně. K tomuto bodu starosta otevřel
rozpravu.
Simbartl J. - je proti otevření baru s automaty. Herna je nedaleko u Borov, kdo bude chtít
hrát, má možnost jít tam.
Ing. Falout J. – je také proti, myslí si, že peníze z automatů, které by mohly způsobit v obci
nějaké problémy, tak takové nepotřebujeme.
Míka J. – je proti, nesouhlasí s umístěním automatů.
Drda J. – je zásadně proti, obává se toho, že v obci nebude klid a pořádek.

Bohuslav J. – je také proti a navrhl hlasovat, kdo je pro a kdo je proti.
Hlasování : přítomní občané a zastupitelé byli proti, 2 občané se zdrželi hlasování.
Na základě výsledku hlasování zastupitelé neschválili žádost o otevření baru s několika
výherními automaty v obci.
Starosta vyzval nového majitele firmy Sportcentrum Vřeskovice, aby se vyjádřil k výše
uvedené žádosti.
Kaplavka P. – vysvětlil občanům svůj záměr, že nechce obci tímto nějak škodit, ale naopak
pomoci finančně podpořit Tělovýchovnou jednotu. Do budovy je třeba investovat – nová
okna, napojení na kanalizaci, plyn a pod. Vyjádření občanů respektuje.
7. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Obec připravila vyhlášku, která zakazuje na celém území obce provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her dle zákona o loteriích.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Vyhláška bude vyvěšena v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
8. Návrh zadání územního plánu Vřeskovice
Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP Vřeskovice bylo po obdržení z Klatov – Odboru
výstavby a územního plánování vyvěšeno v písemné i elektronické podobě na dobu 30-ti dnů.
V této lhůtě mohou občané i sousední obce uplatnit své požadavky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují návrh zadání územního plánu obce.
9. Smlouva s Římskokatolickou farností Švihov o zřízení služebnosti na pozemku
Na pozemku par. č. 605/4 byla zřízena služebnost z důvodu výstavby kanalizace. Cena za
zřízení služebnosti je 5.000,- Kč. Pozemek dříve patřil Pozemkovému úřadu ČR, nyní jej
vlastní církev. Smlouvy o zřízení věcných břemen jsou podmínkou pro získanou dotaci na
výstavbu kanalizace.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují tuto smlouvu.
10. Dodatek ke smlouvě na provedení akce „Obnova drobných sakrálních staveb v
obci Vřeskovice“
Dodatek ke smlouvě o dílo na uvedenou akci byl vypracován z důvodu ponížení ceny a to
z původních 120.016,- Kč na 98.832,- Kč. Některé práce nebyly provedeny, proto byl upraven
rozpočet, který se předkládá k vyúčtování dotace.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě.

11. Rozprava
Štenglová M.
Ztěžovala si na vysokou prašnost cesty před jejich domem. Provoz se zvýšil po vybudování
čističky a umístění kontejneru na bioodpad. Tázala se starosty, když se po výstavbě
kanalizace prováděly povrchové úpravy asfaltováním, proč se také neopravila tato cesta.
Ruth J.
Připomínka k návrhu územního plánu, zatím neví nic o jeho pozemku, nejsou žádné mapy.
Starosta odpověděl, že k tomuto návrhu se vyjadřují úřady, obce i občané, pak bude probíhat
zpracování. Konkrétní věci se budou řešit až v další etapě. Po 10.10.2016 bude provedení
v grafické podobě. Obec bude připomínkovat umístění značek s názvem obce a na soukromé
pozemky nebude řešit zasíťování.
Brejcha V.
Dotaz na revizi kotlů, zda musí být provedena a kdy.
Starosta odpověděl, že zjistí podmínky a informaci poskytne v místním časopise Vřeskovák.
Bezděk J.
Prostor před hasičskou zbrojnicí není vhodný pro ohniště na opékání, je tam asfalt. Připravit
něco jiného nebo jiné místo.
Řánková V.
V uličce u p. Brejchy a Červenky chybí osvětlení, chodí tam děti na autobus.
Velíšek Z.
ČEZ bude provádět ukládání kabelů do země, zjistil, že kabeláž povede přes jeho pozemek.
Drda J.
Kdo navrhl změnu vedení elektřiny. Starosta odpověděl, že ČEZ provádí rekonstrukci, ruší
sloupy a kabely umístí do země. Obec bude muset řešit umístění veřejného osvětlení, které je
nyní na sloupech.
Další dotaz byl ohledně fasády na kostele, zda církev bude něco opravovat. Starosta
odpověděl, že církev osloví písemně.
Kadlec V.
Dotaz na osvětlení cesty na Dědinkách a připomínka občanům, kteří venčí psy, aby po nich
uklízeli.
K víceúčelovému zařízení Na sauně, jehož majitelem je Tělovýchovná jednota, sdělil, že
výkonným výborem byl schválen záměr na ubytování a hostinskou činnost, nic jiného.
Ing. Falout J.
Jak bude obec řešit, kdo se nepřipojil na kanalizaci, jak se připojí objekt TJ na kanalizaci ?
Starosta odpověděl, že majitelé nemovitostí byli písemně vyzváni k napojení, nebo doložení,
jak likvidují odpad do 30.11.2016. Na příštím zasedání bude předložen seznam majitelů
nemovitostí, které nejsou napojené na kanalizaci.

Ing. Blohmann M.
Přepad u budovy TJ zapáchá, požaduje toto do zápisu. Také navrhuje vybírat poplatek za
ubytování. Řešit vyhláškou – poplatek ve výši 6,- Kč na osobu a den.
Zub K.
Dotaz, kdy se budou měnit u jeho pozemku síta, od zbudování kanalizace to není udělané. Ke
smlouvě o zřízení služebnosti požaduje doplnit dodatek ohledně zatékání vody na jeho
pozemek. V kontejneru u hřbitova je naházený materiál, který tam nepatří. Doporučuje
umístění fotopasti.
Ruth J.
V poslední době je častý zápach z firmy Asavet Biřkov, je přesvědčen, že problém není
v zařízení, ale že zápach způsobuje otvírání vrat při větrání. Vedoucí provozu z firmy Asavet
ing. Voráček poskytl telefonní číslo, na které mohou občané volat v případě zápachu.
Ing. Blohmann M.
Navrhoval již v minulých letech, aby se část pozemku u Biřkova zalesnila. Dnes už by tam
byly vysoké stromy a to by také částečně zápach zmírnilo.
Falout J. st.
Informoval přítomné, že v rámci aktivit místních důchodců uspořádali v hostinci soutěž o
největší bramboru. Umístění soutěžících bylo zveřejněno v časopisu Vřeskovák.
12. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení z 11. veřejného zasedání seznámila přítomné předsedkyně návrhové
komise p. Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky
nebo návrhy. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
13. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za hojnou účast na veřejném zasedání a schůzi
zakončil ve 20.45 hod.

Vřeskovice dne : 27.9.2016
Zapsala :
Kašparová Hana

