Z Á P I S
z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 6.11.2012
Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/12
Návrh změny č. 2 územního plánu obce Vřeskovice
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 104/1 mezi
obcí Vřeskovice a RWE GasNet, s.r.o, Ústí nad Labem
Žádost firmy Stamoza s.r.o., Cheb o odsouhlasení podzhotovitelů
Žádost o změnu termínu průběžné platby dotace
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno 6 členů OZ, 1 omluven pro nemoc. 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. Majer Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 26.9.2012 : p. Bláha Václav
p. Bezděková Barbora
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 od posledního veřejného zasedání, které se konalo
26.9.2012 se zastupitelé sešli na dvou pracovních poradách a to 15.10.2012 a 5.11.2012. Na
poradě 15.10. byly projednány následující záležitosti : archivace dokumentů a úklid ve
skladu, poptat zpracování projektu a cenu na dešťovou kanalizaci, výměnu prken u laviček za

plastová, zazimování filtrace na požární nádrži, doplnit zařízení v kuchyni v KD k vydání
povolení na vaření, ceny za odpady a dotace od obce (ano-ne), návrh zadání změny č. 2
územního plánu obce Vřeskovice a informace o konání voleb prezidenta ČR ve dnech 11. a
12.1.2013.
Na poradě 5.11.2012 bylo projednáno : příprava inventur, kvalita vody v KD, výměna velitele
u JSDHO – p. Lehockého L. za p. Zuba J., průběh oprav v budově kampeličky, ošetření a
poražení stromů v obci, rozpočtové určení daní – nyní 2.249 tis., červenec 2012 – 2.720 tis.,
nově 2.556 tis., žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dotazníky pro
občany, žádost firmy Stamoza o odsouhlasení podzhotovitelů, návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene, žádost o změnu termínu průběžné platby a částečnou uzavírku - směr
Lhovice.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2012
S rozpočtovým opatřením č. 6 na r. 2012 seznámil přítomné p. Majer J. Příjmy byly
navýšeny o neinvestiční transfer na volby ve výši 25.000,- Kč. Stejná částka byla
rozpočtována na volby ve výdajích, u kap. 19 – Místní správa byly navýšeny výdaje o
51.000,- Kč, u kap. 16 – Ostatní kulturní činnost o 10.000,- Kč a u kap. 39 – Místní
hospodářství o 13.000,- Kč – elektřina na veř. osvětlení a v autobus. garáži. U kapitoly 10 –
Doprava byly poníženy výdaje na opravy komunikací o 100.000,- Kč, které se z důvodu
výstavby kanalizace již v letošním roce neuskuteční.
Hlasování: OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6 na r. 2012.
4. Návrh změny č. 2 územního plánu obce Vřeskovice
O návrhu změny územního plánu č. 2 obce Vřeskovice informoval přítomné starosta p.
Matoušek V. Ke změně došlo na základě žádosti p. M. Šticha a to z důvodu výstavby
rodinného domku. Písemné vyjádření bude zasláno na Městský úřad Klatovy – odbor
výstavby a územního plánování.
Hlasování : OZ souhlasí s návrhem změny č. 2 územního plánu obce Vřeskovice
5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 104/1
Na obecním pozemku p.č. 104/1 bylo zřízeno věcné břemeno z důvodu výstavby přípojky
plynu do domu čp. 4 p. Kypetové J. Smlouva se uzavírá mezi obcí Vřeskovice, RWE GasNet,
s.r.o, Ústí n.Labem a investorem stavby p. Kypetovou J. Cenu za věcné břemeno ve výši 500,Kč hradí investor akce.
Hlasování: OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
6. Žádost firmy Stamoza s.r.o. Cheb o odsouhlasení podzhotovitelů
Firma Stamoza s.r.o. Cheb požádala obec o odsouhlasení podzhotovitelů při výstavbě
kanalizace. Jedná se o firmy : Deltaflor s.r.o. Losiná a Ivan Eliáš Plzeň.
Hlasování: OZ souhlasí za podmínek, že firma Stamoza ručí objednateli za případné škody a
přebírá za podzhotovitele veškerou zodpovědnost.

7. Žádost o změnu termínu průběžné platby dotace
V měsíci listopadu měla obec žádat o první platbu dotace, ale z důvodu časového posunu
podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR, ke kterému došlo až v měsíci červnu místo
únoru 2012, se termín žádosti o průběžnou platbu dotace posouvá až na leden 2013. Žádost
bude zaslána na SZIF České Budějovice.
Hlasování: OS souhlasí se žádostí o změnu termínu průběžné platby dotace.
8. Zpráva předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Provedl kontrolu lesních pozemků, pro letošní rok už se žádné práce provádět nebudou.
Pokračovat se bude až na jaře s výsadbou nových stromků.
Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání měl úkol starosta p. Matoušek ohledně dešťové kanalizace.
Úkol je splněn jen částečně, zatím nejsou projekty a nelze dělat dešťovou kanalizaci současně
se splaškovou.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádá 10.11. divadlo v sále KD, 17.11. lampiónový průvod, 2.12. vánoční
strom na zahájení adventu, 8.12. mikulášskou besídku, na Silvestra – zábavu s J. Turečkem a
dle počasí lední revue a závody na sněhu.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Informoval občany o probíhajících opravách v budově kampeličky, nyní probíhají opravy WC
a rozvod vody, v kulturním domě se měnily vodovodní roury za plastové, pokud nebude voda
v pořádku, bude se muset vyměnit dárling. Byla provedena kontrola pracovnicemi
z Hygienické stanice. Kontejnery u hřbitova byly vyvezeny a ohledně odpadů se bude
připravovat ceník na rok 2013.
9. Rozprava
p. Kypetová J.
Měla dotaz ke kanalizace a to napojení z druhé budovy, kterou bude rekonstruovat.
Odpověděl starosta, že pošle plány kanalizace, příp. domluví s projektantem.
10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 13. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné
návrhy. Žádné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 13. veřejného zasedání OZ.

11. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil
v 19.45 hodin.

Vřeskovice dne : 6.11.2012
Zapsala :
Kašparová Hana

