ZÁPIS
ze 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.5.2017
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 1/17
Závěrečný účet za r. 2016
Smlouva na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem
Zápis do kroniky za r. 2016
Informace o možné účasti obce v soutěži „Vesnice roku 2018“
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 6 členů OZ, omluven p. Hodan Michal
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Starosta navrhl doplnit program o jeden bod –
záměr koupě pozemků p.č. 124, 895/34, 895/35 a 895/37 o výměře 5.527 m2.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 24.2.2016: p. Bláha Václav, p. Kypetová Jaroslava
Jmenování zapisovatele:
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. Kadlec Vladimír
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 24.2.2017.
Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.
8.3.2017 bylo projednáno následující : výměna oken v KD – vyjádření MÚ Klatovy k žádosti
o dotaci, výměna vchodových dveří, parapety, foto označení jednotlivých oken. Úprava
dětského hřiště, výměna pískoviště, oprava cesty do Mstic a k p. Novákové, sečení po obci,
cesta na Dědinkách – ing Královcová – projekt s povolením, rozpočet + slepý, příprava na
výběrové řízení, objednávky na přeložku sdělovacího kabelu. Veřejné osvětlení – oprava,

projekt, nový aktuální plán, vyzkoušet LED světla. Možnost získání dotace na nákup nového
hasičského auta. Registrace na účast „Ukliďme Česko“, nákup nového žebříku na sál do KD,
ohřívače na vodu na úřad a zajištění opadávání omítky a cihel z věže kostela.
5.4.2017 : příprava na akci „Ukliďme Česko“ – za obec čistější na 8.4.2017, úklid hlavně po
obci – dětské hřiště, u rybníka, u nádrže, u kulturního domu a na hřišti pod KD, příkopy na
příjezdových komunikací nechat dle počtu brigádníků. OÚ zajistil rukavice, vesty, pytle a
občerstvení pro brigádníky. Řešení situace v objektu TJ Sportcentrum s JUDr. Slavíkem.
Zajištění pouťové zábavy, vývoz železa – obec nebo SDH. Vyčištění přepadu u rybníka,
výměna stojanu na kola, nátěr odpočívky a stojanu na mapu a prezentaci obce, příprava
nádrže a provoz filtrace. V KD oprava oken a dveří ve sklepě, aby šly zamykat, úklid sklepa
a šaten pod jevištěm, připravit věci určené k likvidaci – sběr nebezpečného odpadu 10.6.2017.
V přísálí a na sále zakytovat a natřít okna.
10.5.2017 – projednání nabídky firmy ECO LED na zapůjčení 4 ks světel na veřejné
osvětlení, řešení opravy přípojky na kanalizaci s firmou Stamoza u čp. 44, oznámení
z Ministerstva pro místní rozvoj o nepřiznání dotace,ale zařazení do náhradních akcí, návrh
ÚP – veřejné projednání v pondělí 19.6. od 18.30 hod., úpravna vody v KD, dodělání
pískoviště na dětském hřišti, příprava na divadlo 8.4., vítání občánků – 9.4., 6.5. sběr železa,
7.5. fitness maraton, 13.5. – Den matek, sečení po obci, údržba cest, rybolov na návsi,
možnost odkoupení pozemků za kaštany – p. Šimánová, 7.6. od 18.00 hod. posuzování
nabídek na okna v KD, vyjádření vedoucího výroby ing. Voráčka z firmy ASAVET.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Akce „Ukliďme Česko“ se zúčastnilo 28 občanů, nasbíralo se hodně odpadu, poděkoval
brigádníkům i členům SDH při zajištění sběru železa. V kulturním domě byly provedeny nové
rozvody vody a v současné době probíhá jednání s firmou ohledně úpravy vody. Ve sklepě
byl vybudován žlábek na odpadní vodu.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala dětský karneval – účast 160 lidí, hrála skupina Asfalt, poděkovala
p. Cibulkové J. z prodejny za objednání hraček a cen do tomboly. Divadelní hra Záskok měla
velký úspěch. Byly pořízeny kulisy za 20.000,- Kč, které malovala Aneta Faloutová, Lenka
Hránková se podílela na šití kostýmů. Oběma patří poděkování za práci. 13.5.2017 na Den
matek děti předvedly bohatý kulturní program – básničky, scénky, tance, písně a parkur pod
vedením p. Petrovického. Všem patří velký dík. Den dětí bude opět přesunut jako v loňském
roce až na konec prázdnin. 24.6.2017 bude pouťová zábava, 15.7.2017 turnaj ve volejbale.
Starosta poděkoval p. Faloutové A. za její práci v kulturní komisi.
Ruth Václav – lesní hospodářství
Informoval přítomné, že provedl oplocení mladých stromků v délce 150 m.
4. Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2017
S rozpočtovým opatřením č. 1 na r. 2017 seznámila přítomné předsedkyně finančního
výboru p. Kypetová Jaroslava. U příjmů § 3722, pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb byla
částka 169.430,- Kč přesunuta na pol. 1337 – poplatek za komunální odpad.

Na výdajové straně byla přesunuta částka na dopravní obslužnost dle pokynů ekonom.
oddělení KÚ ve výši 6.060,- Kč z § 2221 na § 2292. U § 1031 – Pěstební činnost, výdaje na
údržbu v lese byly navýšeny o 5.000,- Kč. Navýšení výdajů je kryto finančními prostředky na
běžném účtu.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1 na r. 2017.
5. Závěrečný účet za r. 2016
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala o čerpání rozpočtu za r.
2016, o inventarizaci majetku a účtů, o vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a
rozpočtem kraje a o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření obce za r. 2016, při které
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují závěrečný účet obce za r. 2016 bez výhrad.
6. Smlouva na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem
Na základě žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti zaslal
Krajský úřad PK odbor dopravy smlouvu na částku 6.060,- Kč. Smlouva bude po podpisu
zaslána zpět a částka uhrazena.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu na dopravní obslužnost.
7. Zápis do kroniky za r. 2016
Starosta informoval o kontrole zápisu událostí v obci za r. 2016 v kronice, kterou pečlivě a
pravdivě vede p. Kunová Zdeňka. Zápisy odpovídají skutečnosti.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují zápis do kroniky za r. 2016.
8. Informace o možné účasti obce v soutěži „Vesnice roku 2018“
Informace podala p. Kypetová Jaroslava, pokud se obec rozhodne přihlásit do soutěže, je
třeba začít s přípravami co nejdříve. Obec by se mohla zaměřit na kulturní činnost (divadlo)
nebo činnost spolků atd.
9. Záměr koupě pozemků p.č. 124, 895/34, 895/35 a 895/37 o výměře 5.527 m2.
Pozemky se nachází na Dědinkách za kaštany, v současné době probíhá dědické řízení po
zemřelé majitelce na jejího syna. Obec by do budoucna tyto pozemky využila v rámci
územního plánu.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují záměr koupě výše uvedených pozemků.

10. Rozprava
Zub K.st.
Připomínka k adventu, vystoupení dětí na valníku není důstojné, navrhuje umístit např. betlém
ze dřeva, zvolit vhodnější způsob provedení.
Štenglová M.
Dotaz, kdy se bude asfaltovat cesta před jejich domem. Cesta je prašná, je zde velký pohyb
aut, zemědělských strojů a aut směřujících k čistírně odpadních vod. Obec bude dělat cestu na
Dědinkách, tak by se mohla udělat i cesta od jejich domu k transformátoru.
Odpověděl starosta Matoušek V., že nechá nacenit provedení úpravy povrchu tohoto úseku
cesty, ale nejdříve se bude dělat cesta na Dědinkách.
Kadlec V.
Cesta na Dědinkách musí být hotová z důvodu kolaudace několika rodinných domů, Bez
zkolaudované cesty, nedovolí stavební úřad kolaudaci domů. Navrhuje dotázat se na ing.
Voráčka, který vyřizuje dotace a podniká v zemědělství, zda by nebylo možné nějakou dotaci
získat na zpevnění cesty, po které jezdí zemědělci ke svým pozemkům.
Hránka R.
Dotaz na možnost zakoupení trampolíny.
Chmelíř V.
V příštím roce bude ČEZ ukládat kabel do země, je třeba ošetřit smlouvou, že jakákoliv
přeložka bude pak na jejich náklady. V budoucnu bude chtít obec budovat např. vodovod
nebo chodníky. Hlavně úsek od p. Buriana až k p. Míkovi je problémový ohledně místa.
Starosta odpověděl, že se obrátí na právníka JUDr. Slavíka.
Ruth J.
ČEZ si dělá podle svého, dráty vedou na pozemcích občanů a nikdo se jich neptal a až začnou
dělat přeložky, rozkopou celou obec.
Hránka R.
Tázal se, podle čeho se bude vybírat veřejné osvětlení, světlo před jeho domem nesvítí na
silnici, je jinak umístěné. Starosta odpověděl, že světlo na původním místě nemůže být,
protože to není na pozemku obce.
Mraček A.
Dotaz, kolik nemovitostí není ještě napojeno na kanalizaci. Starosta odpověděl, že kromě
několika chalupářů je 5 objektů nenapojených na kanalizaci : čp. 33 p. Racek, čp. 53 p.
Červenka, čp. 58 p. Tíkal, čp. 87 p. Štengl a objekt TJ. Někteří doložili potvrzení o vývozu
septiku. Starosta pošle dotaz p. Marešovi z VakServisu, jak určit četnost vyvážení septiku.
11. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení ze 14. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy.
Připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, požádala zastupitele o jeho schválení.

Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 14. veřejného zasedání bylo přítomnými zastupiteli schváleno.
12. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a připomněl schůzku na
19.6.2017 v KD na sále ohledně návrhu územního plánu. Schůzi zakončil ve 20.40 hod.

Vřeskovice dne : 17.5.2017
Zapsala :
Kašparová Hana

