Z Á P I S
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 24.5.2012
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 1/12.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Vřeskovice – splašková
kanalizace a ČOV“
Smlouva na zhotovení kanalizace a ČOV
Smlouvy na rekonstrukci budovy čp. 22 (Kampelička).
Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. 1586/1 mezi obcí Vřeskovice a ing. M. Roubem čp. 14
Servisní smlouva s firmou ROBUR průmyslové vytápění.
Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou Klatovy
Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 900/19 mezi obcí Vřeskovice
a p. Michalem Štichem
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
KD. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je
s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 7.3.2012 : p. Bláha Václav
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
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Od
posledního veřejného zasedání , které se konalo 7.3.2012 se sešlo zastupitelstvo na dvou
pracovních poradách a to 18.4.2012 a 9.5.2012.
Na poradě 18.4. se projednávalo: úprava zeleně u rybníka, vyčištění přepadu u rybníka,
odstranění části křovin z dětského hřiště a oplocení, u laviček na hřbitově a na hřišti výměnu
prken, nabídky na stavební dozor, úprava cesty do Mstic, p. Roudná a dotace z Asavetu pro
TJ. Na poradě 9.5.: oprava cesty u autobusové garáže, kočovné divadlo, nákup odpadkových
košů na náves a na dětské hřiště, Internet Home – umístění na Kampeličku, příprava Dne
matek, odpad v kuchyni v KD, pojištění majetku obce a odpovědnosti, možnost přejít
k jinému dodavateli plynu, příspěvek na MŠ Borovy 45.000,- Kč, smlouva na věcné břemeno
s p. ing. Roubem M, nabídky na kanalizaci a příprava Dne dětí na 3.6.2012.
3. Rozpočtové opatření č. 1/12
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer Jan ml. U
příjmů se týkalo navýšení příspěvku na výkon st. správy o 50.900,- Kč a u daně z příjmu práv.
osob – 160.170,- Kč. Ve výdajích : proúčtování daně z příjmu práv. osob 160.170,- Kč,
elektřina v bytě v KD 30.000,- Kč, plyn v bytě v KD 30.000,- Kč a vratka dotace na sčítání
lidu a bytů – 1.638,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2012.
4. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na akci kanalizace a ČOV v obci
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podal starosta obce p. Matoušek Václav. Nabídky
podalo 15 firem. Hodnotící komise doporučila firmu STAMOZA, s.r.o. Cheb s nabídkovou
cenou 19,752.651,- Kč bez DPH .Nabídky na druhém a třetím místě: ŠVK Klatovy –
19,978.000,- Kč a VAK Klatovy za 21 mil. Kč. Tři uchazeči byli vyřazeni pro nedodržení
max. ceny za dílo, která byla 25 mil. Kč bez DPH: EUROVIA CS, a.s. Praha, STREICHER,
spol. s.r.o Štěnovice a SALVITA s.r.o. Plzeň.
Hlasování: členové OZ souhlasí s návrhem hodnotící komise.
5. Smlouva na zhotovení kanalizace a ČOV
Na doporučení hodnotící komise bude stavbu kanalizace a ČOV provádět firma STAMOZA,
s.r.o. Cheb, smlouva o dílo je připravena k podpisu.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem této smlouvy.
6. Smlouvy na rekonstrukci budovy čp 22 – Kampeličky
Na rekonstrukci budovy čp. 22 obec obdržela dotaci od Plzeňského kraje. Opravu střechy
provede firma Josef Míka, Stropčice 37 za cenu díla 280.250,- Kč a rekonstrukci WC za cenu
145.111,- Kč provede firma Vojtěch Tarantík, Blatenská 1059/46, Plzeň.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy s Plzeňským krajem, firmou Josef
Míka, Stropčice 37 a firmou Vojtěch Tarantík , Blatenská 1059/46 Plzeň.

7. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Ing. Miroslav Roub, Vřeskovice čp. 14 požádal obec o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou fotowoltaiky na střeše stodoly a
uložení kabele do zemi na obecním pozemku parc. č. 1586/1.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem této smlouvy.
8. Servisní smlouva s firmou ROBUR
Firma ROBUR, průmyslové vytápění Brno nám zaslala k podpisu smlouvu na servisní práce
na tepelné agregáty v sále kulturního domu.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem této smlouvy.
9. Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou Klatovy
Oblastní charita Klatovy zajišťuje pro některé naše občany služby, proto nás požádala o
finanční dar. Tyto služby si občané platí. Hlasování o darovací smlouvě bude až po rozpravě.
10. Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 900/19
P. Michal Štich bude stavět rodinný dům na p.č. 900/27 a kvůli přístupové cestě, která je na
obecním pozemku p.č. 900/19 potřebuje schválit plánovací smlouvu na tento pozemek.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem plánovací smlouvy.
11. Zpráva předsedů komisí a výborů
p. Ruth V. – lesní hospodářství
Společně se starostou obce p. Matouškem V. a p. Zubem J. byla provedena kontrola lesních
pozemků. V současné době se věnuje sečení trávy po obci.
p. Bezděková B. – kontrolní výbor
Úkol z minulého veř. zasedání – zadání kroniky, zatím nebyl splněn.
p. Faloutová A. – kulturní komise
Byla pověřena úkolem zadání psaní kroniky, oslovila několik občanů, ale bohužel nikdo
nechtěl kroniku vést. Kulturní komise připravila Den matek, kterého se zúčastnilo 52 žen, děti
měly pěkný kulturní program, akce se všem líbila. Dále se uskutečnilo vítání nových občánků
– 5 chlapců a 2 dívky. Na 1.6. bude v kulturním domě koncert v rámci švihovského
hudebního léta. 3.6. připravuje komise Den dětí, 23.6. pouťovou zábavu a 29.6. přijede do
obce kočovné divadlo.
p. Bláha V. – odpadové hospodářství
Informoval občany o svozu nebezpečných odpadů, který je plánovaný na 9.6. , v kulturním
domě provedla firma ŠVK čištění odpadů.
p.Zub J. – místní hospodářství
Byla opravena cesta do Mstic a po obci probíhá sečení trávy, které provádí p. RuthV.

12. Rozprava
p. Kadlec V .
Hovořil o smlouvě s Oblastní charitou a navrhl, zda by nebylo lepší přispět finanční částkou
na stravování konkrétním občanům v obci.
Hlasování: členové OZ s tímto návrhem souhlasí a darovací smlouva pro tento rok nebude
podepsána.
p. Štichová L.
Tázala se, proč svítí u garáže 2 světla, že je to zbytečné a proč svítí světla, když je ještě vidět.
Odpověděl starosta, že je problém ve spínačích světla, které jsou nastaveny a obec s tím
nemůže nic dělat.
p. Kunová Z.
Měla dotaz ke kanalizaci, zda musí mít každý, kdo se bude napojovat, projekt ke stavbě.
Odpověděl starosta, že nemusí. Na další veřejné schůzi, v červnu, bude občanům vše potřebné
vysvětleno, bude přítomen i projektant.
ing. Blohmann M.
Zajímal se, jaké má reference firma, která by měla kanalizaci provádět. Opověděl starosta, že
se informoval u obcí, kde prováděla nějaké práce a reference měla dobré.
p. Duchek J.
Stavba kanalizace bude finančně náročná, kde vezme obec peníze ? Odpověděl starosta, že je
přislíbena dotace ve výši 14,5 mil. Kč a na zbytek se vezme úvěr. V letošním roce by se mělo
profinancovat 8 mil. Kč a stavba by měla být dokončena v r. 2013..
p. Chmelíř V. ml.
Upozornil na včasnou přípravu smlouvy o smlouvě budoucí na každou přípojku pro občany a
zda již nabylo právní moci rozhodnutí výběrového řízení. Odpověděl starosta, že rozhodnutí
bude odesláno a do 15-ti dnů se může některá z firem odvolat. Doporučuje udělat výběrové
řízení ohledně úvěru přes internet.
p. Blohmannová O.
Koho obec poptávala na čerpání úvěru. Odpověděl starosta, že jednal společně
s místostarostkou p. Faloutovou A. v Komerční bance v Klatovech, kde má obec vedený
běžný účet. Pak bylo jednáno s p. Šeflovou z Klatov, ale její odměna je 1% ze získaného
úvěru. Budeme kontaktovat ing. Cvikla z firmy, která zajišťovala výběrové řízení.
p. Kadlec V.
Měl dotaz, kdo dělal výběrové řízení a zda se bude jednat s vlastníky pozemků a zda musí být
stavební povolení. Odpověděl starosta, že výběrové řízení dělala firma MAZEPPA, Plzeň,
s vlastníky pozemků se budou uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí a stavební povolení již
obec má.
p. Falout J.
Dostane obec dotaci, když se nenapojí 75 % občanů ? Odpověděl starosta, že dotace se pak
bude krátit.

p. Štich L.
Dělala obec výběrové řízení na opravu Kampeličky ?. Odpověděl starosta, že na opravu
Kampeličky se výběrové řízení nemusí dělat.
p. Kadlec V.
Jaká je situace ohledně provozování restaurace. Odpověděl starosta, že restauraci bude
provozovat p. Kuneš R.
Informoval přítomné, že TJ připravuje o pouti turnaj v národní házené a poděkoval obci za
podporu TJ ve Vřeskovicích.
13.

Usnesení a jeho schválení

Návrh usnesení z veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová A.
Návrh byl doplněn o požadavek p. Kadlece V. – převést pozemky z orné půdy na ostatní
komunikace. Týká se pozemků, kde bude místní komunikace. Úkol zajistí p. Bláha Václav.
Vyzvala přítomné, zda má ještě někdo nějaký návrh nebo připomínku. Nikdo další návrhy
nevznesl, proto požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení z 9. veřejného zasedání OZ.
14.

Závěr

Na závěr starosta poděkoval všem za účast a schůzi zakončil ve 21,30 hod.

Vřeskovice dne 24.5.2012
Zapsala : Kašparová Hana

