ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 29.6.2016

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Závěrečný účet obce za r. 2015
Zápis do kroniky za r. 2015
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o tyto body :
- smlouva 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 bylo 6 členů OZ, Hodan M. omluven.
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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 8.6.2016:
Jmenování zapisovatele:

p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
p. Nováková Jaroslava, p. Hodan Michal
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. Bohuslav Jiří
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání

Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání - 14.6. bylo osloveno 7
firem na opravu křížků, 16.6. proběhla elektronická dražba na lesní pozemky, ale pozemky
obec nezískala, 20.6. se zastupitelé sešli ohledně upřesnění podmínek k novému územnímu
plánu, 23.6. obec obdržela rozhodnutí z ministerstva zemědělství o získání dotace na opravu

křížků – oprava i vyúčtování dotace musí být doručeno do 30.9.2016 zpět na ministerstvo
zemědělství. Dále bylo osloveno několik dodavatelů na nová okna do kulturního domu.

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Z důvodu krátkého časového úseku od posledního veřejného zasedání nebyly od předsedů
komisí a výborů podány žádné zprávy.

4. Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala přítomné o čerpání
rozpočtu za rok 2015, o inventarizaci majetku a účtů, o vyúčtování finančních vztahů se
státním rozpočtem a rozpočtem kraje a o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření obce
za r. 2015, při které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
5. Zápis do kroniky za rok 2015
Starosta informoval přítomné o kontrole zápisu událostí v obci za rok 2015, které pečlivě a
pravdivě vede paní Zdeňka Kunová.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují zápis do kroniky za rok 2015.
6. Smlouva na provedení akce „Obnova drobných sakrálních staveb v obci Vřeskovice“
Opravu 7 křížků v obci bude provádět p. Josef Měsíček, bytem Kamýk 30, který jako jediný
z několika oslovených firem přijal nabídku na provedení této akce. Termín zahájení stavby je
1.7.2016 a ukončení nejpozději do 20.9.2016. Poskytovatel dotace požaduje ukončení akce i
vyúčtování do 30.září 2016. Zhotovitel s podmínkami souhlasí.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelé schvalují smlouvu na provedení této akce.

7. Rozprava
p. Velíšek Z.
Dotaz ke kanalizaci před jeho domem – neustále zapáchá. Odpověděl starosta, že na pátek
1.7. je objednaná firma, která bude provádět čištění.
p. Faloutová A.
Předsedkyně kulturní komise p. Faloutová Andrea pozvala přítomné na turnaj ve volejbalu,
který se bude konat v sobotu 16.7. na hřišti TJ.

7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 10. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, zda má někdo k usnesení nějaké připomínky, nebo
jej chce doplnit. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.25 hod.

Vřeskovice dne : 29.6.2016
Zapsala :
Kašparová Hana

