Z Á P I S
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 15.6.2012
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Realizace kanalizace v obci Vřeskovice
Zpráva z mezidobí zasedání
Schválení závěrečného účtu obce Vřeskovice za rok 2011
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 17.00 hod.
v sále6v kulturním domě. Přítomno 7 členů OZ. Omluven p. Zub Jan. Starosta přivítal občany
na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem zasedání. Jednání byl přítomen
projektant akce kanalizace a ČOV v obci p. Michal Mareš.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bláha Václav, p. Bezděková Barbora
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 24.5.2012 :

p. Ruth Václav
p. Majer Jan ml.

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. Realizace kanalizace v obci Vřeskovice
Starosta obce p. Matoušek přivítal p. M. Mareše – projektanta kanalizace v obci a vyzval
občany, aby své dotazy ke kanalizaci řešili přímo s ním a mohli nahlížet do plánů, kde budou
mít přípojky. Dále informoval občany, že obec získala dotaci od SZIFu České Budějovice ve
výši 19 mil. a tato dotace je ale podmíněna napojením alespoň 75 % účastí domácností. U
domů, které se nenapojí, budou prováděny kontroly, jak s odpady nakládají a zda vyváží své
septiky. P. M. Marešová měla dotaz, zda se musí napojit, když mají domácí čističku –
novostavba. P. Mareš odpověděl, že u novostaveb je vydáváno povolení k užívání domovní
ČOV do doby, než bude v obci postavena centrální ČOV. Pak domácí ČOV musí odpojit.

P. Majer Jan se tázal, jak to bude s přípojkami. Opověděl starosta, že přípojka je vlastnictvím
majitele, ale kanalizaci bude provozovat obec. Ceny přípojek budou stanoveny poměrnou
částí, aby bylo spravedlivě přistupováno ke každému majiteli. P. Mraček M. měl dotaz, jaké
budou ceny za stočné. Starosta odpověděl, že se zúčastnil školení v Klatovech ohledně
provozování kanalizací a vodovodů a ceny budou podle nových předpisů, takže konkrétní
částky zatím neznáme. Nejlepším řešením by bylo osadit vodoměr do každé domácnosti. P.
Kozák J. měl dotaz, jak bude osazovat vodoměr, když mají vrtanou studnu a kolik stojí
vodoměry. Odpověděl p. Mareš M., že vodoměry by měla financovat obec, ale jejich cena
bude součástí stočného. P. Drda J. bude mít problém s hloubkou kanalizace u jeho domku a i
ostatní domy, které v této lokalitě vznikají – bude řešeno s projektantem přímo na místě a
s firmou, která bude kanalizaci provádět. P. Majer J. st. se tázal,jak to bude se šachtami. P.
Mareš odpověděl, že šachty musí mít každý, protože slouží k revizi stavu kanalizace.
3. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Od
minulého veřejného zasedání se OZ sešlo na jedné pracovní poradě a to 4.6.2012. Byly
projednány následující záležitosti: informace o podepsání dohody na SZIFu Č. Budějovice,
podmínky čerpání úvěru, přihlášení obce k placení DPH, pojištění majetku obce a výkonu
správy obce, smlouva s právníkem JUDr. Slavíkem, placení příspěvku Městu Švihov na
provoz školských zařízení, letecké snímky obce, profil zadavatele, školení ohledně
provozování vodovodu a kanalizace a příprava na veřejné zasedání.
4. Schválení závěrečného účtu obce Vřeskovice za rok 2011
O závěrečném účtu obce Vřeskovice za rok 2011 informoval přítomné starosta obce p.
Matoušek Václav. Zpráva obsahovala čerpání rozpočtu k 31.12.20111, vyúčtování finančních
vztahů se st. Rozpočtem a rozpočtem krajů, stav účtu 933, inventarizaci účtů, zprávu
inventarizační komise a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, kterou provedly pracovnice
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Při hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování: členové OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
5. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese byl proveden chemický postřik a v současné době se věnuje sečení trávy po obci.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Zadané úkoly z minulého zasedání byly splněny až na jeden a to zajistit možnost stravování
seniorů v obci - bude splněno dodatečně. P. Faloutová navrhla možnost stravování
v Přešticích, kde je cena 1 oběda za 60,- Kč (zajišťuje sociální odbor).
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala Den dětí, kterého se zúčastnilo asi 45 dětí, a všem se velmi líbil.
Dále se připravují společně s TJ pouťové slavnosti, v sobotu večer 23.6. zábava, 29.6. přijede
do obce kočovné divadlo. K zajištění financování kanalizace a ČOV v obci jednala

s Komerční bankou a Českou spořitelnou ohledně možnosti získání provozního a
revolvingového úvěru.
6. Rozprava
p. Faloutová A.
Poděkovala p. Kunové Zdeňce, že se ujala psaní kroniky obce.
p. Šťastný M.
Roury na pozemku od jeho domu směrem k Roupovu jsou ucpané a v případě přívalových
děšťů teče voda po silnici. Oslovit majitele SÚS Plzeň, nebo to zajistí obec.
p. Hránka R.
Poděkoval za konání akce – vítání občánků a za dary, které děti obdržely.
p. Kadlec V.
Měl dotaz ke kanalizaci, jak bude probíhat jednání s občany a nebo kdo se nenapojí, jak bude
dále řešeno. Odpověděl starosta, že občané budou svolání do KD, kde budou připraveny
smlouvy a bude přizván i právník pro řešení některých případů. Občané, co se nenapojí,
budou dokládat kontrolním orgánům, jak likvidují odpady. Přítomné občany pozval na
sobotní odpoledne 23.6. na hřiště TJ, kde se budou konat oslavy házené za účasti hudby a
mažoretek.
p. Míka J.
Připomínka – poděkování za dobré výkony žáků v národní házené.
7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a vyzvala přítomné, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné návrhy. Nikdo
z přítomných nevznesl žádné připomínky ani jiné návrhy, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení z 10. veřejného zasedání OZ.
8. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi
zakončil v 19.10 hod.

Vřeskovice dne 15. června 2012
Zapsala :
Kašparová Hana

