ZÁPIS
ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 9.6.2015

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 na rok 2015
Závěrečný účet obce Vřeskovice za r. 2014
Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Vřeskovice a Plzeňským
krajem na dopravní obslužnost
Smlouva o prodeji pozemku parc. č. 110 o výměře 7 m2 firmě ČEZ
Distribuce, a.s.
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Doplnění programu o tyto body:
- Smlouva s firmou Silnice Chmelíř na „Úpravu komunikace před KD“
- Podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- Žádost Sportcentra Vřeskovice na pořádání hudebních akcí v areálu TJ, který mají
v pronájmu a to ve dnech : 19.6., 3.7., 4.7., 31.7., 1.8., 14.8., 15.8., 11.9., 12.9., 25.9. a
26.9.2015
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem a jeho
doplněním. 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 dne11.3.2015:
Jmenování zapisovatele:

p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
p. Nováková Jaroslava, p. Hodan Michal
p. Nováková Jaroslava

V zápisu z minulého zasedání jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání zastupitelé projednávali na třech poradách následující :
1.4.2015 – zajištění obědů na rodáky, žádost o dotaci na rodáky z Regionálního fondu rozvoje
„Sousedíme si“, řešení bioodpadů – p. Tíkal, p. Voráček, kovový odpad, budova márnice, úprava
prostoru před KD, vjezdy a úprava stávající komunikace (místa na stání), školení BOZP – sobota 11.4.
v 9.00 hod. D.S.D. METAL plus s.r.o., Plzeň, kolaudace ČOV – čtvrtek 19.3. od 10.00 hod., cesta od
křížku do Mstic – strouha, řešení situace v čp. 96 s p. Macháčkovou, mateřské centrum Vřeskováček,
strouha za p. Votýpkovou – jednání s p. Bohunkem a SÚSPK, stavební povolení na komunikace na
Dědinkách, 7.4. od 14.30 úprava objektu a napojení na kanalizaci, venkovní WC a štěrk u budovy TJ.
14.5.2015 – malování v KD, nové záclony a závěsy, úklid v KD, projekt na zateplení KD, jaké práce a
kdy (jen na výměnu oken nelze žádat o dotaci ze ŽP.) zkolaudování kuchyně na teplá jídla, rozbité
okno v salonku, výměna za plastové, nabídky na okna v hospodě (6 ks), nabídky na otevírání jen
spodní ventilace a na dvojí otevírání, sklep – dveře, okna, schodiště, rozbité židle ve výčepu – jsou ve
sklepě, okna na sále u stropu – zakrýt, záclona v maskerně, sedáky a opěráky na židle – objednány,
ostatní židle budou opraveny, název hospody – „Kulturní dům“, „ Vřeskovická hospoda“, „Obecní
hospoda“.
3.6.2015 – příprava veřejného zasedání (9.6.), účast na otevření obecní budovy v Dolanech, datum
vyhodnocení dotace na projekt „Sousedíme si“ z Regionálního fondu rozvoje, zda splňuje nabídka
individuálního svozu BRKO vyhlášku o odpadech ? Prostor před KD – obrubníky a asfalt 492.000,-,
plot kolem popelnic 33.000,-, výdřeva plotu 14.000,-, napojení kanalizace a úprava kolem stromu a
plakátovací plochy 9.200,-. Stavební povolení na komunikace na Dědinkách (archeologický výzkum).
Rodáci – přípravný výbor, aktualizace adres, upomínkové předměty (magnety jako doplněk).
Dataprojektor a plátno. 9.6. mikroregion Běleč, dotazy p. Šticha, oprava malých sakrálních staveb.

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Byly zakoupeny sazenice lesních stromků, dle návrhu lesního hospodáře p. Konůpka byla provedena
prořezávka stromů a dřevo prodáno jako palivové. Též prodáno dřevo z polomů. Bylo vysazeno 150
stromků.
Hodan Michal – místní hospodářství
Bylo provedeno vyčištění koupaliště, bylo zjištěno, že motory na filtraci jsou nefunkční, zajištěna
jejich oprava, sekání trávy zajišťují brigádníci dle seznamu prací.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol z posledního veřejného zasedání uložený starostovi obce p. Matouškovi byl splněn. Bude
informovat přítomné.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Poděkovala všem, kteří se podíleli na zajištění oslavy Dne matek. Kulturní komise připravila společně
s Mysliveckým sdružením Den dětí, nyní připravuje sraz rodáků : upomínkové předměty, fotky, CD a
fotoknihy, deštníky a zdobené perníky (p. Marešová). Program bude následující : zahájení, vystoupení
dětí, informace o dění v obci, videoprojekce, oběd, koncert v kostele v podání sboru Carmina, estrádní
pásmo a večer zábava se skupinou Skalanka. Průběh srazu rodáků by měla natáčet klatovská televize p. Kalista na DVD. Přípravný výbor tvoří p. Krotký J., p. Kunová Z., p. Cibulková J., p. Matoušek V.
a Faloutová A. 20.6.2015 se uskuteční pouťová zábava, na které hraje skupina Žužlan z Lužan a 11.7.
bude na hřišti volejbalový turnaj. Srdečně jste všichni na tyto akce zváni.

Matoušek Václav – starosta
Oslovil SÚS PK ohledně propadů vozovky, kde vede plyn, ale oni o opravě neuvažují (pouze havarijní
stav).
Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Finanční výbor jednal o závěrečném účtu za r. 2014 a rozpočtových opatřeních č. 2 a 3. Obec podala
žádost o dotaci z dotačního programu „Sousedíme si“ na pořádání srazu rodáků, ale tuto dotaci jsme
nezískali.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Proběhla kontrola majetku – kanalizace po obci. Místy není vymazání, bude oslovena firma Stamoza
s.r.o., aby nedostatky odstranila. 4.6. se uskutečnilo místní šetření na cestě na Dědinkách na stavební
povolení. Na budově hasičské zbrojnice byl opraven komín. Byla vypracována studie na zateplení a
výměnu oken v kulturním domě – jako podklad pro dotaci. Akce „Ukliďme Česko“ byla úspěšná.
V sobotu 6.6. se uskutečnil sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Kontejner na železo bude
umístěn na dvoře v kampeličce. Svoz bioodpadu je zatím v řešení.
4. Rozpočtové opatření č. 2 a 3 na r. 2015
S rozpočtovým opatřením seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. U rozpočtového opatření č. 2 došlo k navýšení jak příjmů, tak i výdajů o 86 000,- Kč
z důvodu proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec. U rozpočtového opatření č. 3 byly
navýšeny výdaje u par. 2212 – Silnice o 475.000,- na opravy místních komunikací a odvodnění
komunikace do Mstic, u par. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené byly
navýšeny výdaje o 65 000,- Kč na opravu střechy hasičské zbrojnice a výstavbu kontejnerového stání
u KD. Par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň byl navýšen o 47 490,- Kč z důvodu odstranění
nebezpečných stromů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2 a schvalují opatření č. 3 na r. 2015.
5. Závěrečný účet obce Vřeskovice za rok 2014
Závěrečný účet byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů. Předsedkyně
finančního výboru p.Kypetová Jaroslava informovala přítomné o čerpání rozpočtu za r. 2014,
inventarizaci účtů a majetku, o vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje a
o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření obce za r. 2014, při které nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.
6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace mezi obcí Vřeskovice a Plzeňským krajem
Účelová dotace se poskytuje na zajištění dopravní obslužnost a to ve výši 6.060,- Kč. Smlouva bude
po podpisu odeslána a částka uhrazena na účet Plzeňského kraje.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytování účelové dotace.

7. Smlouva o prodeji pozemku par.č. 110 o výměře 7 m2 firmě ČEZ Distribuce, a.s.
Pozemek se nachází pod stavbou transformátoru. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen v písemné i
elektronické podobě. Firma ČEZ Distribuce, a.s. je jako jediný zájemce. Cena pozemku byla
stanovena na 720,- Kč
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o prodeji tohoto pozemku.
8. Smlouva s firmou Silnice Chmelíř na „Úpravu komunikace před KD“
Úpravu prostranství před kulturním domem provede firma Silnice Chmelíř, cena díla činí
492.254,-Kč. Termín ukončení je do 30.6.2015.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena všemi zastupiteli.
9. Podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační program „ Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci“. Dotaci lze získat na opravu křížků v katastru obce a to ve výši 50 – 200.000,- Kč.
Zastupitelé se rozhodli žádost o dotaci podat (navržené náklady 120.000,-, z toho dotace 84.000,-)
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádost o dotaci bude na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odeslána.
10. Žádost Sportcentra Vřeskovice na pořádání hudebních akcí v areálu TJ
Sportcentrum Vřeskovice podalo žádost na pořádání hudebních akcí v areálu TJ, který má pronajatý.
Akce by se měly uskutečnit ve dnech : 19.6., 3.7., 4.7., 31.7.,1.8., 14.8., 15.8., 11.9., 12.9.,25.9. a 26.9.
Akce musí být ukončeny vždy do 24.00 hod.
Hlasování : proběhne až po rozpravě.

11. Rozprava
p. Kadlec M.
Dotaz na křížek u Marešů – Mstice. Bohužel není v majetku obce, nebude žádáno o dotaci.
p. Kypetová J.
Informovala přítomné ohledně workcampu. Je potvrzeno, že přijede skupina 8 lidí, kteří by v obci
pracovali. Bude zajištěno kromě stravy a ubytování i účast na nějakých kulturních akcích nebo výlety
na kolech. Před sjezdem rodáků udělat pracovní schůzku, kde si každý připraví, čím by chtěl svoji
zemi reprezentovat.
p. Falout J. st.
Jak probíhá příprava kulturního domu před sjezdem rodáků a jak se bude jmenovat, zda restaurace
nebo raději nechat kulturní dům.
Přípravy jsou rozdělány, dojde k vymalování celého KD a následnému úklidu, je zadána výroba opony
a závěsů.
p. Hránka R.
Dotaz na pohyb dělníků firmy Stamoza, která budovala splaškovou kanalizaci.
Firma byla vyzvána k opravám propadů v komunikaci, vyčištění a dokončení přípojek na dešťovou
kanalizaci, které byly přerušeny při výstavbě splaškové kanalizace.

p. Brejcha V.
Poukázal na zarůstání rybníka, je třeba odstranit vegetaci, vyčistit přepad a břehy. Oslovit majitele
nemovitosti bývalé prodejny p. Kisvetra na špatný stav budovy, která nejen narušuje vzhled obce, ale
může být i nebezpečná pro občany.
S vyčištěním břehů rybníka se počítá ještě před srazem rodáků.
Bohužel korespondence , která byla odeslána majiteli se vrátila zpět jako nedoručitelná a telefon nikdo
nebere.
12. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení ze 4. Veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea
a tázala se přítomných, zda má někdo k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy. Nikdo z přítomných
žádné připomínky neměl, ani jiné návrhy nebyly podány, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Návrh usnesení ze 4. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.
13. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 21:20 h

Vřeskovice dne : 9.6.2015
Zapsala :
Nováková Jaroslava

