ZÁPIS
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 19.11.2019
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 výborů
Rozpočtové opatření č. 8 na r. 2019
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy
Výpověď ze smlouvy o nájmu autobusové garáže
Výše stočného na rok 2020
Jmenování inventarizačních komisí
Návrh rozpočtu na r. 2020
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo všech 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném
zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky. Starosta navrhl program doplnit u bodu 4 o bod 4/1 rozpočtové opatření č. 9 a
doplnění bodu 5/1 – Dodatek ke smlouvě o nájmu restaurace a bytu v KD.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl doplněn a přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 3.9.2019 :
Jmenování zapisovatele :

p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
p. Ruth Václav, 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 : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta seznámil přítomné občany s činností zastupitelstva od posledního veřejného
zasedání, které se konalo 3.9.2019. Zastupitelé se sešli na 3 pracovních poradách.
2.10.2019 – opravy kulturního domu, dodělání nájezdu a zábradlí, schodiště u zadního
vchodu, dotace ve výši 320.000,- Kč z KÚ Plzeň byla vyčerpána. Průzkumný vrt na pitnou

vodu – nyní probíhají čerpací zkoušky na vydatnost vrtu, hloubka vrtu je 70 m. Pak bude
následovat rozbor vody. Byl projednáván návrh rozpočtu na příští rok, jaké akce se musí
uskutečnit, u odpočívky u Lhovic byl umístěn kamen s cedulí, zbývá nainstalovat mapu na
stojan. Byla vybudována přípojka na elektřinu od požární zbrojnice ke stojanu na májku a u
mostu na pouzce světlo veřejného osvětlení. Obec zakoupila 4 ks nádob na posyp, které
budou rozmístěny po obci a poslouží v případě náledí.
21.10.2019 – hlavním bodem jednání byla příprava rozpočtu na r. 2020, příprava na veřejné
zasedání, voda v kulturním domě, oprava čerpadla a oprava filtrace. Členové zásahové
jednotky pomohli při požáru garáže u p. Rabasové a následné likvidaci. Obec zajistila
kontejner na odpad a dovoz pitné vody, protože studna byla požárem znečištěna.
11.11.2019 – zastupitelé projednávali veřejné osvětlení a rozhlas v obci, proběhlo jednání se
zástupcem ČEZu, přeložka kabelů by se měla uskutečnit až příští rok začátkem září, až po
akci setkání rodáků, s jejíž přípravou by se mělo pomalu začít. Dále se řešilo umístění sušáku
na hadice mezi kampeličku a budku CETINu, osvětlení stromku, žádost SDH o výměnu oken
a dveří v hasičárně, místní poplatky, nové vyhlášky – odpady, poplatky ze psů, poplatek za
zhodnocení stavebního pozemku a výkup pozemku na rozšíření pěšiny na pouzce. Byla
podána žádost o dotaci na dětské hřiště a bude podána žádost o dotaci na výsadbu stromů
v obci.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V obecních lesích bylo vytěženo 200m3 dřeva, které je zatím na skládce, než proběhne prodej.
Těžba bude stát asi 70.000,- Kč. Na nákup nových sazenic by bylo dobré získat dotaci.
Toman Jan – kontrolní výbor
Nebyly zadány žádné úkoly.
Hodan Michal - výbor pro místní hospodářství
Bylo nainstalováno nové světlo u cesty, poděkoval p. Bezděkovi za provoz a zazimování
koupaliště, po obci byly rozmístěny 4 nádoby na prvotní posyp místní komunikace v případě
náledí. U garáže nesvítí světlo veřejného osvětlení a pokud ještě někde je problém
s osvětlením, je třeba to nahlásit na obecním úřadě.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Předsedkyně kulturního výboru informovala přítomné o kulturních a sportovních akcích :
Turnaj v nohejbalu, zahrádkářská výstava - poděkování p. Galuškovi a p. Marešové Jitce,
cestovatelská beseda s p. Nazarovem, drakiáda a lampionový průvod, kterého se zúčastnilo asi
70 lidí. V sobotu 30.11.2019 bude rozsvícení vánočního stromu, 1.12.2019 přivítáme nové
občánky – 11 dětí, 7.12.2019 se bude konat výstava holubů, 14.12.2019 poslední leč,
15.12.2019 vánoční besídka pro děti, návrh na 31.12.2019 udělat přípitek – toto se ještě
upřesní, 1.1.2020 novoroční šlápota, 4.1.2020 turnaj ve stolním tenisu a 7.3.2020 dětský bál.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
V kulturním domě byla provedena úprava vodárny, oprava čerpadla a filtrace.

4. Rozpočtové opatření č. 8 na r. 2019
S rozpočtovým opatřením č. 8 na r. 2019 seznámila přítomné předsedkyně finančního
výboru p. Kypetová Jaroslava. Výdaje byly navýšeny u § 3392 – Zájmová činnost v kultuře o
85.000,- Kč, u § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce o 5.000,- Kč a u § 5512 –
Požární ochrana o 53.000,- Kč. Výdaje celkem : 143.000,- Kč a o tuto částku byly poníženy
výdaje u § 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod.
4.1. Rozpočtové opatření č. 9 na r. 2019
U rozpočtového opatření č. 9 byly navýšeny výdaje u § 1031 – Pěstební činnost na těžbu
dřeva z důvodu výskytu kůrovce o 30.000,- Kč a u § 3612 – Bytové hospodářství o 95.000,Kč z důvodu výměny plynového kotle a provedení nutných oprav s tímto spojených.
Výdaje celkem : 95.000,- Kč a o tuto částku byly poníženy výdaje u § 2212 – Silnice.
Rozpočtové opatření č. 8 a 9 na r. 2019 berou zastupitelé na vědomí.
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy
Dodatkem č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí a Statkem Sobětice se
upravuje rozsah plochy pronájmu a cena z důvodu provádění zkušebního vrtu na pitnou vodu.
Pronájem bude ponížen o pozemek p.č. 1435/7 o výměře 984 m2.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy byl schválen.
5.1. Dodatek ke smlouvě na pronájem restaurace a bytu v KD
Dodatkem ke smlouvě na pronájem restaurace a bytu v KD se mezi obcí a p. Kunešovou
Janou prodlužuje doba nájmu do 31.12.2020.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek ke smlouvě na pronájem restaurace a bytu v KD byl schválen.
6. Výpověď ze smlouvy o nájmu autobusové garáže
Firmě ČSAD autobusy Plzeň a.s. bude zaslána výpověď ze smlouvy o pronájmu autobusové
garáže a to k datu 30.6.2020. Garáž bude sloužit pro potřeby obce, v případě zakoupení vozu
pro členy SDH. Návrh výpovědi byl již oznámen zástupci firmy ČSAD.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Výpověď ze smlouvy o pronájmu autobusové garáže byla schválena.
7. Výše stočného na rok 2020
Firma VAKServis Klatovy zpracovala návrh kalkulace stočného na rok 2020 dle námi
zaslaných podkladů. Obec má povinnost vytvářet prostředky na budoucí obnovu kanalizace.
Cena stočného na r. 2020 činí 32,73 Kč + 15 % DPH, tj. 37,64 Kč na 1 m3 odpadu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Výše stočného na rok 2020 byla schválena.

8. Jmenování inventarizačních komisí
Starosta Krotký Jan jmenoval komise k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2019 :
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Drda Jaroslav
členové: p. Toman Jan, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Krotký Jan, p. Drda Jaroslav

Zařízení OÚ:

předseda: p. Toman Jan
členové: p. Krotký Jan, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea,
členové: p. Toman Jan, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

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

Místní hospodářství:

předseda: p. Hodan Michal
členové: p. Krotký Jan, p. Ruth Václav

Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
předseda: p. Toman Jan
členové: p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Řádné inventury budou provedeny v době od : 2.1.2020 do 31.1.2020
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují jmenování inventarizačních komisí.
9. Návrh rozpočtu na r. 2020
S návrhem rozpočtu na r. 2020 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na
běžném účtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Připomínky k návrhu rozpočtu ze strany občanů nebyly podány.
Příjmy :
5,814.100,- Kč
Výdaje :
11,220.500,- Kč
Splátka úvěru :
453.000,- Kč
Schodek :
5,859.400,- Kč
Starosta vyzval přítomné, kdo má k rozpočtu nějaké připomínky.
Protože připomínky žádné nebyly, starosta nechal o rozpočtu hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočet na r. 2020 byl schválen.

10. Rozprava
Matoušek V. - připomínka k veřejnému rozhlasu, navrhuje variantu kabelového rozhlasu,
pochválil nové schodiště do kulturního domu, lavičky na návsi u ohniště z takového
materiálu, aby byly zabezpečeny proti zcizení.
Ing. Falout J. - po akci firmy ČEZ, která bude ukládat kabely do země v části obce, bude
muset obec zajistit nové sloupy na světla a rozhlas, světel bude větší množství než bylo,
protože to nařizuje norma. Poděkoval zastupitelstvu za to, jak nyní vypadá kulturní dům :
nová fasáda, schody, nápis a bezbariérový přístup.
Matoušková J. - připomínka na včasné zveřejňování kulturních akcí na webu obce.
Majer J.st. – komunikace před jeho domem byla částečně opravena firmou SÚS Plzeň, ale
bylo by třeba vyřešit odvod vody, co přitéká z pole a z cesty. Auta jezdí přetížená, svah není
zpevněn a pomalu se sesouvá. Bylo by třeba s tím něco dělat. Starosta odpověděl, že je
v plánu výsadba stromů po obci a tedy i v těchto místech vysadit takové, aby se svah zpevnil.
Lehocký L. ml. - existují druhy stromů, které dobře zakořeňují a tím zpevňují plochu.
Majer J.st. – ohniště nedělat u zbrojnice na asfaltu, ale přemístit blíže k rybníku a pořídit
kolem lavičky.
Falout J. st. – navrhuje udělat sezení s vřeskovickými rodáky a zachytit jejich vyprávění, co
se kdysi v obci dělo. Tyto vzpomínky uchovat pro další generace.
Kadlec V. – terén pod odpočívkou u Lhovic je nerovný, bylo by dobré plochu zpevnit
zámkovou dlažbou nebo dát přírodní kámen.
Krotký J. – poděkoval p. Simbartlovi J. a Štenglovi R. za pomoc při pokládce dlažby před
kulturním domem.
Lehocký L. – pod lavičkami a kolem ohniště u rybníka by bylo také dobré udělat pevný
povrch kvůli úklidu.
Faloutová A. – obec má dřevo z lesa a pokud by se našli šikovní řemeslníci, mohli bychom si
udělat přístřešek na lomu a pořádat tam různé akce.
11. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea přečetla návrh usnesení a tázala se
přítomných, kdo by chtěl usnesení doplnit nebo má nějaké připomínky. Nikdo se nepřihlásil,
proto nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 7. veřejného zasedání bylo schváleno.

12. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.15
hodin.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

19.11.2019
Kašparová Hana

