Z Á P I S
z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Návrh rozpočtu na rok 2014
Prodej pozemku par.č. 1588/2 o výměře 24 m2
Informace o budování splaškové kanalizace
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Návrh změny programu, doplnit body:
10) Rozpočtové opatření č. 10/103
11) Jmenování inventarizačních komisí

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 6 členů OZ. Omluven p. Zub Jan.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem,
doplněným o výše uvedené body.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav, p. Bezděková Barbora
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 30.10.2013 :
p. Majer Jan
p. Zub Jan
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 zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání na
dvou pracovních poradách :

11.11.2013 byla projednána příprava oslav 40 let otevření KD, výše příspěvku škole ve
Švihově, změna jízdních řádů týkající se obce, úprava komína v budově u požární zbrojnice,
rozšíření veřejného osvětlení,
9.12.2013 byla projednána změna RUD – v porovnání s loňským rokem byla navýšena o
384.170,- Kč, příprava rozpočtu, termín veř. zasedání, faktura SÚS PK za uložení kanalizace
do komunikace, v knihovně obnova PC a evidence knih, budování místních komunikací pro
rok 2014 (příručka žadatele – 70 stran a metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu –
57 stran.)

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Majer Jan - finanční výbor
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10 na r. 2013,
které spočívá v navýšení výdajů na kanalizaci ve výši 860.000,- Kč z důvodu zaslání faktury
od SÚS PK za uložení kanalizace do komunikace a v úpravě rozpočtu o akce, které se
neuskutečnily, nebo v jiném rozsahu.
Hlasování: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10 na rok 2013
p.Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese se nyní žádné práce neprovádí, až na jaře je plánovaná další výsadba stromků.
p. Bezděková Barbora - kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání nebyl uložen žádný úkol.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala lampionový průvod, oslavu 40 let od otevření kulturního domu
v obci, zahájení adventu u vánočního stromu, mikulášskou besídku, připravuje Silvestrovskou
zábavu, 1.1. od 13.30 hod Vřeskovickou šlápotu, 4.1. turnaj ve stolním tenisu, 11.1. výstup na
Stramchyni a na 1.3. dětský karneval.
p. Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
V průběhu ledna se budou prodávat známky na popelnice, výstavba cesty na Dědinkách je
v jednání s p. ing. Stehlíkem, ohledně vody v KD byl namontován nový ohřívač a problémy
přetrvávaly, bude se řešit oprava studny.

4. Rozpočet na rok 2014
S návrhem rozpočtu na rok 2014 seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer
Jan. Rozpočet je sestavený jako přebytkový, příjmy činí 11 871.000,- Kč a výdaje
3 155.000,- Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 8 716.000,- Kč bude použit na splátku úvěrů.
Hlasování o rozpočtu bude až po rozpravě.

5. Prodej pozemku par.č. 1588/2 o výměře 24 m2
Na záměr prodeje výše uvedeného pozemku obec obdržela písemnou žádost od p. Václava
Buriána, bytem Borovy 17, 334 01 Přeštice. Cena za 1 m2 je stanovena na 60,- Kč na základě
rozhodnutí OZ na veřejném zasedání 8.2.2011. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí
p. Burián V., daň z převodu pozemku uhradí obec.
Hlasování: OZ souhlasí s prodejem pozemku.
6. Informace o budování splaškové kanalizace
O budování kanalizace informoval přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Výstavba
byla dokončena a kolaudace stavby by měla proběhnout do 20.ledna 2014. Koncem ledna by
mohlo začít napojování domácností na kanalizaci. Pro spuštění ČOV musí být napojeno
alespoň 15 nemovitostí. Zástupci firmy Stamoza, s.r.o. Cheb obcházeli jednotlivé nemovitosti
a žádali písemný souhlas majitelů o provedení přípojky do kanalizace.
7. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 starosta Matoušek Václav jmenoval
tyto komise:
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Bláha Václav
členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml.
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav

Zařízení obecního úřadu:

předseda: p. Bezděková Barbora
členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

předseda: p. Cibulka Václav
členové: p. Hodan Michal, p. Zub Jan

Místní hospodářství:

předseda: p. Zub Jan
členové: p. Ruth Václav, p. Matoušek Václav

Závazky, pohledávky a zůstatky na účtech:
předseda: p. Bezděková Barbora
členové: p. Majer Jan ml., p. Kašparová Hana
Inventury budou provedeny v době od 2.1.2014 do 31.1.2014.
Hlasování: členové OZ souhlasí se jmenováním inventarizačních komisí.

8. Rozprava
p. Hránka R.
Poděkoval kulturní komisi za činnost, která je věnována hlavně dětem a vznesl návrh, aby
domácnosti, které mají vybudovanou vlastní ČOV, byly osvobozeny od poplatku za
vybudování kanalizační přípojky. Odpověděl starosta, že toto bude projednáno se členy OZ a
na příštím zasedání sdělí výsledek jednání.
Ing. Falout J.
Měl dotaz, kolik má obec Kč na běžném účtu, jaké má plány investic do budoucna a zda by
obec nemohla získat pozemky pro bytovou výstavbu. (Informace od zájemců, kteří by chtěli
v obci postavit rodinné domky a nemají pozemek). Odpověděl p. Majer J. , že obec má na
běžném účtu 2 600.000,- Kč a na druhou otázku odpověděl starosta Matoušek V., že
vzhledem k tomu, že obec bude splácet úvěr na kanalizaci, nemůže dělat další velké
investiční akce, ale získání pozemků pro výstavbu rodinných domků by bylo dobré
zapracovat do výhledového plánu rozvoje obce.
p. Falout J. st.
Kolik obec dluží za výstavbu kanalizace a jak dlouho bude splácet. Odpověděl starosta, že
obec musí doplatit revolvingový úvěr ve výši 8 339.000,- Kč, který bude hrazen z druhé části
dotace začátkem příštího roku a pak máme dlouhodobý úvěr ve výši 6 000.000,- Kč, který
budeme splácet do roku 2027.
p. Eichler L.
Na komunikaci na Dědinkách by bylo vhodné označit zpomalovací pruhy a osadit značky,
protože řidiči je objíždí a ničí zatravněné plochy.
Do kontejnerů u hřbitova se vyhazuje materiál, který tam nepatří. Obec by měla zajistit
namontování fotopastí.
p. Bohuslav J.
Poukázal na volně pobíhající psy po obci, došlo i k několika napadením, obec by měla poslat
dopis majitelům, aby si psy zabezpečili.
p. Matoušek V.
Tázal se přítomných, kdo má k návrhu rozpočtu připomínky, nebo ho chce doplnit.
Nikdo se v rozpravě nepřihlásil, proto nechal o návrhu rozpočtu hlasovat.
Hlasování: členové OZ souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2014.
9. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 19. 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: zastupitele souhlasí s návrhem usnesení z 19. veřejného zasedání.

10. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.15 hod.

Vřeskovice dne: 30.12.2013
Zapsala:
Kašparová Hana

