Z Á P I S
z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 18.6.2014

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2013
Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě mezi obcí Vřeskovice a ČSOB Pojišťovnou
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. A 88/PSOV - 2014
Smlouva s firmou EKO-KOM
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan 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.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bláha Václav, p. Bezděková Barbora
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 7.5.2014 : p. Ruth Václav
p. Majer Jan
Ověření zápisu z veřejného zasedání dne 24.3.2014 provedl p. Bláha Václav.
V zápisech 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. 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 a to 2.6.2014 a 18.6.2014.
2.6.2014 bylo projednáno následující:
Úklid sklepa v KD, příprava odpadu k likvidaci – termín svozu nebezpečného odpadu a svozu
velkoobjemového odpadu je stanoven na sobotu 7. června 2014. Dotace z Plzeňského kraje na
obratiště na místní komunikaci ve výši 200.000,- Kč, 16.5. se uskutečnilo rallye Wiesbaden
2014, 17.5. členové SDH provedli sběr šrotu a pálení větví na skládce u Lhovic, odpoledne se
konala oslava Dne matek. 21.5. byla vyčištěna nádrž u sauny, 23. a 24.5. se konaly volby do
Evropského parlamentu a 31.5. připravila kulturní komise oslavu Dne dětí. Akce se všem
líbila a hlavní organizátorce patří pochvala.
18.6.2014 bylo projednáno: nová verze programu Missys – doplnění kanalizace, ČOV –
naběhnutí po připojení větší části obyvatel, 12.6.2014 oznámení o schválení II. platby dotace
ve výši 8 339.211,- Kč, žádost byla podána 24.1.2014. 14.6. se uskutečnila brigáda „za obec
čistější“. U nádrže byla spuštěna filtrace, v současné době probíhá budování el. přípojky na
parcelu p. Loudy, s touto přípojkou bude provedeno rozšíření veřejného osvětlení. Bylo
předáno staveniště na výstavbu obratiště na místní komunikaci.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Zub Jan – místní hospodářství
Byla provedena oprava místních komunikací - u hřbitova, autobusové garáže a u rybníka.
Poděkoval p. Ruthovi V. za sekání trávy po obci.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Na budovu KD a kampeličky byly zpracovány energetické štítky budov. V sobotu 7.6. se
konal sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V sobotu 14.6. se zúčastnilo několik
občanů akce „Za obec čistější“, za což jim ještě jednou děkuji.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise připravila oslavu Dne matek, Den dětí společně se členy Mysliveckého
sdružení, v sobotu 21.6 bude pouťová zábava a na červenec je plánován turnaj ve volejbalu.
Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání nebyl uložen žádný úkol.
Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese se v současné době žádné práce neprovádí. Oznámil přítomným, že provedl údržbu
sekačky a traktůrku, po obci je posečeno a dále tyto práce nebude vykonávat.
4. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 na rok 2014
Předseda finančního výboru p. Majer Jan seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3,
které se týkalo na straně příjmů dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 18.500,Kč, dotace na obratiště z Plzeňského kraje 200.000,-Kč, na straně výdajů čerpání dotace na
volby a navýšení pojištění majetku obce z důvodu pojištění ČOV o 15.000,- Kč.

U rozpočtového opatření č. 4 – na straně příjmů oznámení platby druhé části dotace ze SZIFu
na kanalizaci ve výši 8,339.211,- Kč a na straně výdajů navýšeny náklady u § 2212 – silnice
o 200.000,- Kč a u § 3631 – veřejné osvětlení o 100.000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 na rok 2014.
5. Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů. P.
Majer Jan informoval přítomné o čerpání rozpočtu za rok 2013, inventarizaci účtů a majetku,
o vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje a o výsledku kontroly
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, při které nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
6. Převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
Obec podá žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 625/5, 1592/1, 1592/4, 1594/2,
1595/1, 1619/2, 1619/13, 1633/3, 1633/8, 1633/10, 1634/8, 1634/10, 1658/1, 1658/2 a 1689.
Jedná se o pozemky směrem na Dlouhou Louku.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují převod pozemků od Státního pozemkového úřadu.
7. Dodatek č. 1 mezi obcí Vřeskovice a ČSOB Pojišťovnou, a.s.
Dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován z důvodu připojištění vybudované kanalizace a
ČOV. Roční pojistné činilo 19.559,- Kč a dodatkem bylo navýšeno o 14.493,- Kč, celkem
34.052,- Kč. Hodnota pojištěného majetku je asi 51 mil. Kč.
8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. A 88/PSOV - 2014
Obec získala dotaci z Programu rozvoje venkova z Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč na
výstavbu obratiště na místní komunikaci. Celkové náklady na akci činí 391.235,- Kč a termín
dokončení akce je do 31.10.2015.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytnutí účelové dotace z PK.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů s firmou EKO-KOM
Firma EKO-KOM zaslala smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů vč.
dodatku č. 1 a přílohy č. 1, kterým se provádí úpravy z důvodu platnosti nového občanského
zákoníku.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu s firmou EKO-KOM.

Starosta upozornil přítomné, kdo ještě není napojen na veřejnou kanalizaci, že termín na
povolení vypouštění odpadních vod končí k 30. červnu 2014. 60 nemovitostí je již napojeno.
V současné době se připravují s firmou GEOING Plzeň smlouvy na věcná břemena na uložení
kanalizace.

10. Rozprava
p. Kadlec V.
Pozval přítomné jménem Tělovýchovné jednoty na pouťový turnaj v národní házené, který se
uskuteční v sobotu 21.6. od 11,30 hod.
p. Beneš M.
Při budování splaškové kanalizaci došlo k poškození stávající dešťové kanalizace, která je
ucpaná a je třeba ji opravit.
p. Bohuslav J.
Stěžoval si na nepořádek u jeho zahrady, který tam zanechala firma ČEZ při budování
přípojky k domu p. Loudy.
p. Duchek J.
Měl dotaz, jak často se odebírají vzorky na ČOV a kolik to stojí. Odpověděl starosta, že
vzorky odebírá firma každý měsíc a cena odběru je 1330,- Kč.
p. Hrubý J.
Proč uprostřed chodníku na návsi u rybníka je několik dnů hromádka kamení. Odpověděl
starosta, že úklid kolem chodníku měl pracovník, který si odpracovává veřejně prospěšné
práce a na odklizení kamene ho již upozorňoval.
Na podzim budou volby do obecních zastupitelstev, je třeba začít s přípravou kandidátek.
Starosta odpověděl, že do 5.8. musí být nahlášen na Městský úřad Klatovy počet zastupitelů,
naše obec bude mít opět 7 členů obecního zastupitelstva, pak se začne s přípravou kandidátek
a dalších úkonů dle harmonogramu voleb.
11. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 22. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a vyzvala přítomné, zda má někdo k usnesení nějaké připomínky nebo jiné
návrhy. Nikdo z přítomných neměl připomínky, ani nepodal jiné návrhy, proto požádala
obecní zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Návrh usnesení z 22. veřejného zasedání byl schválen přítomnými členy OZ.
12. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20,00 hod.
Vřeskovice dne :
Zapsala :

18.6.2014
Kašparová Hana

