ZÁPIS
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.11.2015

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. 5 na rok 2015
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. BKŘ/931/15 mezi obcí Vřeskovice a
Plzeňským krajem
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 58 ze dne 1.1.2009 mezi obcí Vřeskovice a
Zemědělským družstvem Merklín u Přeštic
Kronika
Jmenování inventarizačních komisí
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o tyto body :
- Pořízení nového územního plánu
- Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání – restaurace v kulturním domě
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. 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 1.9.2015:
Jmenování zapisovatele:

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

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání zastupitelé projednávali na třech poradách následující :

30.9.2015 – smlouva na ukládání bioodpadu – BRKO, skládka větví, žádosti o dotace spolků: TJ,
SDH, včelaři, myslivci, dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy se ZD Merklín, výše nájmu u
Agromachine Švihov, územní plán – zpracování nového plánu, možnost získání dotace, pozemek
895/2, rozpočet, napojení objektu TJ na kanalizaci, internet v knihovně, úprava prostoru nad přísálím
na sklad – dodání prken od p. Tomana, umístění plakátovací plochy, systém sběru železa, zazimování
nádrže – čerpadla, skimery a trysky, provoz, úklid a topení na sále, projekt na komunikace na
Dědinkách a umístění pomníku T.G. Masaryka.
4.11.2015 – kouření v prostoru KD, pronájem restaurace, přání k 80. narozeninám - p. Racková,
úklid na OÚ a v archivu (sklad nad přísálím), požadavek Plzeňského biskupství o projednání
bývalých církevních pozemků, zřízení Pošumavské odpadové společnosti s.r.o., traktůrek a jeho
obsluha, výše stočného na r. 2016 – podklady pro výpočet byly předány firmě VAK servis Klatovy a
žádost p. Rutha o změnu územního plánu.
24.11.2015 - územní plán, cesta na Dědinkách a rozpočet na r. 2016: zakoupení nového traktůrku,
zhotovení nového územního plánu, zpracování projektů na chodníky a veř. osvětlení, vybudování
terasy u salonku v KD.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů

Ruth Václav – lesní hospodářství
V obecním lese probíhají výřezy na palivové dřevo, při kontrole bylo zjištěno, že po silném
větru je jeden strom zlomený, na jaro je naplánována výsadba nových stromků, které v létě
uschly a prořezávka u Ježov na návrh lesního technika.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol zadaný p. Bláhovi V. zatím nebyl splněn. P. Bláha sdělil přítomným, že zadaný úkol
ohledně zpracování havarijních plánů firem hospodařících na polích v okolí obce, bude řešit
teď v nejbližší době.
Hodan Michal – místní hospodářství
Sdělil přítomným, že oprava traktůrku v Mountfieldu v Klatovech by stála mimo motoru
14.000,- Kč. Traktůrek je 8 let starý a již se nevyplatí dále opravovat. Bylo provedeno
zazimování nádrže u Sauny, jeden motor půjde do opravy, je spálený. Ostatní technika je
uskladněna ve sklepě KD a až budou zimní servisy, odveze se do Klatov. Problém je se
zajišťováním brigádníků na léto na sekání trávy.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné, že kulturní komise připravila besedu o Japonsku, které se zúčastnilo 43
občanů, na lampionovém průvodu byla také hojná účast – 70 občanů a na rozsvícení
vánočního stromu kolem 100 občanů. Další akcí bude vánoční besídka, výlet do adventní
Vídně, silvestrovská zábava (kapela Spirála), novoroční šlápota, turnaj ve stolním tenisu a
dětský bál. Na tyto akce jsou všichni srdečně zváni.
Bláha Václav – odpadové hospodářství a správa budov
Do prostoru u kaštanu byl dovezen kontejner na bioodpad, který musí obec zajišťovat dle
nového zákona. Jednání ohledně bioodpadů proběhlo s p. Tíkalem a p. ing. Voráčkem. Na
budovu hasičské zbrojnice a autobusové garáže zpracovává p. Čoudek projektovou
dokumentaci a poté bude proveden zápis do katastru nemovitostí jako majetek obce s LV.
Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Finanční výbor se zabýval zpracováním žádostí o dotace z obecního rozpočtu a přípravou
rozpočtu na rok 2016. P. Kypetová informovala přítomné o účasti na jednání MAS Pošumaví.

4. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015
S rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 seznámila přítomné předsedkyně finančního
výboru p. Kypetová Jaroslava. Příjmy byly navýšeny o 58.000,- Kč – příjmy za služby.
Výdaje byly navýšeny o 58.000,- Kč – platba za služby (zájezd do Vídně), náklady na
elektřinu u autobusové garáže o 1.000,- Kč, u veřejného osvětlení o 12.000,- Kč, u požární
ochrany náklady na instalaci sirény o 20.000,- Kč a u místní správy o 29.000,- Kč (materiál,
knihy, tisk, poštovní a telekomunikační služby, ostatní služby, cestovné a věcné dary).
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5 na r. 2015.
5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. BKŘ/931/15
Smlouva se týká poskytnutí účelové dotace na odbornou přípravu členů JSDHO ve výši
1.600,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje. Školení se zúčastnil p. Pelíšek Dušan a p. Matoušek
Václav.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla přítomnými členy schválena a po podpisu bude odeslána zpět.
6. Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Toto sdružení pomáhá obcím při řešení různých problémů. I naše obec již využila těchto
služeb a proto jsme byli osloveni, zda bychom se nechtěli stát členy tohoto sdružení. Členský
příspěvek činí 1,- Kč na jednoho občana.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují podepsání přihlášky pro vstup do SMO PK.
7. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 58 mezi obcí Vřeskovice a ZD Merklín
Dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě č. 58 mezi obcí a ZD Merklín je upravena výše nájmu
z polí a to na 4.000,- Kč za 1 ha.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 58.

8. Kronika
Zastupitelé provedli kontrolu zápisu v kronice za rok 2014 a neshledali žádné nesrovnalosti.
Všechny údaje jsou pravdivé.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2015 starosta Matoušek Václav jmenoval
tyto komise :

Hlavní inventarizační komise :
předseda: p. Bláha Václav
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Bláha Václav, p. Matoušek Václav
Zařízení obecního úřadu :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana
Ceniny :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kašparová Hana
Požární zbrojnice :
předseda : p. Cibulka Václav
členové : p. Hodan Michal, p. Zub Jan
Místní hospodářství :
předseda : p. Hodan Michal
členové : p. Ruth Václav, Matoušek Václav
Závazky, pohledávky a zůstatky na účtech :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Inventury budou provedeny v době od 2.1.2016 do 31.1.2016.
10. Pořízení nového územního plánu
Na stávajícím územním plánu se nebudou provádět další změny, ale dle doporučení z odboru
územního plánování z Klatov bude třeba zpracovat nový územní plán dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44,
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. Pro spolupráci při pořízení nového územního plánu určili zastupitelé
na základě § 47 odst. 1 stavebního zákona starostu obce Václava Matouška.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Smlouva o nájmu prostoru sloužícímu k podnikání – restaurace v kulturním domě
Dosavadní nájemce p. Simona Bögiová ukončila podnikatelskou činnost v restauraci a novým
nájemcem je p. Jana Trylčová. Mezi nájemcem a obcí byla sepsána smlouva o nájmu, předávací
protokol a dohoda o užívání sálu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o nájmu restaurace v kulturním domě.
Starosta obce informoval přítomné o opatřeních, které by musela obec udělat, aby ing. Navrátil
zpracoval energetický audit. Tento audit je podkladem k žádosti o dotaci na zateplení obecních budov
– kampeličky a kulturního domu. Např. výměna oken je 645 tis. Kč, zateplení fasády 570 tis. Kč.
Náklady na budovu by dělaly asi 1,8 mil. Kč.

12. Rozprava
Bláha V.
Výměna oken by byla třeba udělat jak v kampeličce, tak v kulturním domě, okna jsou ve špatném
stavu.
Ing. Falout J.
V hostinci v Borovech mají krbová kamna, kterými ohřívají i radiátory. Navrhuje informovat se u
starosty obce Borovy p. Černého. Další řešení k zateplení v hostinci by byla výměna dvou oken.
Ruth J.
Jako majitel pozemku p.č. 895/2 si podal žádost na obecní úřad o změnu územního plánu, aby se na
tomto pozemku mohlo stavět. Pozemek je veden zatím jako rezerva bez možnosti převedení na
stavební pozemek. Požaduje písemnou odpověď.
Starosta odpověděl, že na základě jednání na odboru výstavby a územního plánování v Klatovech bylo
doporučeno, aby obec nedělala další změnu územního plánu, ale nechala si zpracovat nový plán dle
aktuálního zákona. Až bude zpracován návrh územní plánu, budou pozváni občané do kulturního
domu, aby se k tomu mohli vyjádřit, případně vznést svoje požadavky. V novém územním plánu by
měla být řešena i přeložka elektřiny. Pan Ruth dostane vyjádření k žádosti o změnu územního plánu
písemně.
Duchek J.
Vytápění v kulturním domě ve Lhovicích také řešili krbovými kamny. Navrhuje zakoupit nový
traktůrek silnější než byl ten původní.
Majer J. ml.
Měl dotaz, jaké dotace budou na zateplení, zda by nešlo využít dotaci „Zelená úsporám“?
Chmelíř V. ml.
Navrhuje provést úpravy v kampeličce a hospodě.
Ing. Falout J.
Jak se budou občané moci vyjadřovat k návrhu územního plánu. Odpověděl starosta, že občané budou
po zpracování návrhu pozváni do kulturního domu. Návrh územního plánu bude vyvěšen na úřední
desce obce a u klatovského úřadu a také v elektronické podobě.
13. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea přečetla návrh usnesení z 6. veřejného zasedání
a tázala se přítomných, zda má někdo nějaké připomínky nebo návrhy. Protože žádné připomínky
nebyly vzneseny, požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení z 6. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.
14. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.40 hod.
Vřeskovice dne :
Zapsala :

30.11.2015
Kašparová Hana

