ZÁPIS
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 14.3.2016

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

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 7- rok 2015 a č. 1 na rok 2016
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje
Dotace na opravu a obnovu sakrálních staveb (křížků)
Smlouvy na odstraňování biologicky rozložitelných komunál.odpadů (BRKO)
Záměr na prodej traktoru (sekačky)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Vřeskovice
Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o tyto body :
- změna č. 3 ÚP
- zábavy Sportcentrum
- smlouva na zhotovení Územního plánu Vřeskovice
- plánovací smlouva – Aleš Mraček a Alena Pasovská
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo 6 členů OZ, 1 byl omluven.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo ze
zastupitelů neměl k programu připomínky.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 16.12.2015:
Jmenování zapisovatele:

p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
p. Kypetová Jaroslava, 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
.

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání 16.12.2015 se zastupitelé sešli na těchto pracovních poradách.
6.1.2016 – projednání Vorkcampu – v letošním roce se nebude konat, dotace z PSOV, výměna oken
v KD – úřad a hostinec, energetický audit na DK a kampeličku za 60.000,- Kč, dokumentace
k autobusové garáži a hasičské zbrojnici, bioodpady, OZV – poplatky, odpady, koupě nového
traktůrku, příprava veřejného zasedání a prodej nemovitosti p. Kisvetra.
3.2.2016 – dodatek KB ke smlouvě o úvěru, pojištění pohledávek, dopis z Plzeňského biskupství o
vydání církevního majetku, žádost dotace na křížky, napojení nového domu p. Mračka a sl. Pasovské
na stávající kanalizaci, pronájem cesty p. Novákové, pořádání kulturních akcí Sportcentrum s.r.o.,
nabídka majitelů fary o možnosti vybudování pečovatelského domu společně s obcí.
2.3.2016 - zpracování dotace na křížky, stížnost p. M. Šticha, SPÚČR – pozemek p.č. 605/4, cesta na
Dědinkách – projektant p. Stehlík, rallye Wiesbaden v pátek 29.4.2016, uzavírka přejezdu
v Borovech 10. A 11.5.2016, nabídka na prodej traktoru za 4.000,- Kč., dotaz p. Macháčkové k domu
čp. 96, projednání inventur – majetek obce 32,500.000,- Kč, umístění pomníku T.G. Masaryka, OZV –
odpady, poplatky, pořádání akcí, poplatky z veřejného prostranství, povolenky na chytání ryb na
rybníce.
14.3.2016 – oznámení MěÚ Klatovy o odmítnutí návrhu smlouvy na místní komunikaci na Dědinkách.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V obecních lesích byla provedena těžba napadených stromů kůrovcem. Za získané finanční prostředky
budou nakoupeny sazenice lesních stromků a část vytěženého dřeva se použije na nové ohrady.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol z minulého veřejného zasedání uložený starostovi p. Václavu Matouškovi byl splněn.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Předsedkyně kulturní komise p. Faloutová seznámila přítomné s výsledky ankety o nejhezčí vánočně
vyzdobený dům. Třetí místo – Votýpkovi a Pelíškovi, druhé místo – Hodanovi a první místo –
kulturní dům – p. Kuneš a p. Trylčová. Kulturní komise pořádala turnaj ve stolním tenise, zábavu na
Silvestra, novoroční šlápotu, které se zúčastnilo asi 50 občanů, v lednu zábavu s kapelou Extraband,
5.3. dětský karneval – 170 lidí. Byl založen kytarový kroužek, na 12.4. je plánovaná beseda s p.
Jirákem o vaření piva v obci, na 23.4. divadlo v obsazení místních ochotníků, na druhou sobotu
v květnu je připravena oslava Dne matek, v červnu Den dětí a 25.6. pouťová zábava. Na tyto akce jsou
všichni zváni.
Bláha Václav – odpadové hospodářství a správa budov
V měsíci lednu bylo provedeno vyúčtování elektřiny a plynu v bytě a restauraci v kulturním domě a ve
vodárně . Ve vodárně byl vyměněn vodoměr a byla odstraněna příčina úniku vody – poškozený
vodoměr u domu čp. 125 manželů Šlajerových. Byla zpracována dokumentace o existenci stavby na
autobusovou garáž a na hasičskou zbrojnici, která nahrazuje kolaudační řízení. Dokumentace bude
předána k zápisu na katastrální úřad. Inventurní komise provedla řádné inventury majetku obce
k 31.1.2016. Úkolem z dřívějšího zasedání bylo zjistit na odboru životního prostředí doložení
havarijních plánů hospodařících zemědělců a firem. Plochy na ukládání hnojišť jsou značeny jako
zemědělské bloky a mají čísla jiná než parcelní. P. Marešová ze Mstic má umístěné hnojiště směrem
na Roupov, p. Komorous – 3 hnojiště nad p. Kuželíkem směrem na Roupov, firma Agromachine jich
má několik. Umístění hnojišť by bylo vhodné řešit dotazem na obec a předejít tak případným
problémům.

Hodan Michal – místní hospodářství
Oznámil přítomným, že byl zakoupen nový traktor na sekání trávy za 100.098,- Kč a starý traktor
bude nabídnut k prodeji za zůstatkovou cenu 4.000,- Kč. Byla zakoupena šmanda na opravu cesty do
Mstic.
4. Rozpočtové opatření č. 7 – rok 2015 a č. 1 na rok 2016
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava byla omluvena z účasti na veřejném zasedání,
proto seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními p. Faloutová Andrea. Rozpočtové opatření č. 7
v r. 2015 se týkalo navýšení příjmů o 11.000,- Kč – prodej dřeva a ve stejné výši navýšení výdajů na
činnost místní správy – navýšení platu zaměstnanců. V rozpočtovém opatření č. 1 na r. 2016 byly
navýšeny výdaje o 10.000,- Kč u ost. tělovýchovné činnosti na nákup materiálu. Navýšení výdajů je
kryto finančními prostředky na běžném účtu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7 z r. 2015 a č. 1 na r. 2016.
5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území

Plzeňského kraje
Plzeňský kraj zaslal obci žádost a smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti na území Plzeňského kraje v r. 2016 ve výši 6.180,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva bude po podpisu odeslána zpět na adresu Plzeňského kraje.
6. Dotace na opravu a obnovu sakrálních staveb (křížků)
Byla zpracována žádost vč. fotodokumentace a potřebných podkladů na opravu 7 křížků na
ministerstvo zemědělství – SZIF.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují žádost na opravu křížků.
7. Smlouvy na odstraňování biologicky rozložitelných komunál.odpadů (BRKO)
Obce musí zajistit dle nového zákona odstranění biologických odpadů. Tuto službu vč.
evidence bude pro naši obec vykonávat na základě smlouvy firma p. ing. Jana Voráčka a p.
Radka Tíkala. Starosta vyzval zastupitele k hlasování – pro firmu p. ing. Jana Voráčka .
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Pro firmu p. Radka Tíkala.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouvy byly přítomnými členy OZ schváleny.
8. Záměr na prodej traktoru (sekačky)
Po zakoupení nového traktoru bude starý traktor nabídnut k prodeji . Záměr bude vyvěšen
po dobu 15-ti dnů v písemné i elektronické podobě . Cena byla stanovena na 4.000,- Kč.
Zájemci mohou po uplynutí 15-ti denní lhůty podávat písemné nabídky, bude vybrána
nejvyšší nabídka.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují záměr prodeje traktoru.
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích stanoví poplatky ze psů a to z jednoho psa 50,- Kč a za každého dalšího
100,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vřeskovice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
stanoví nakládání s odpady tj. třídění do označených nádob, sběr a svoz nebezpečného,
objemného, směsného komunálního odpadu a stavebního odpadu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o
odpadech a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích stanoví poplatky na jednotlivé nemovitosti a kalendářní rok. Výše poplatku
závisí na četnosti vývozů.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se,
Výše uvedené vyhlášky byly zastupiteli schváleny.
12. Změna č. 3 ÚP
Starosta informoval přítomné o vydání změny č. 3 ÚPN obce Vřeskovice formou opatření
obecné povahy. Návrh změny č. 3 zpracovala Ing. Arch. Irena Langová. Návrh byl
vyhotoven podle pokynů schváleného zadání. Návrh byl v souladu s § 50 a § 52 vystaven a
projednán. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Změna č. 3 ÚP byla schválena.
13. Zábavy Sportcentrum
Sportcentrum s.r.o. Vřeskovice podalo žádost o povolení konání venkovních produkcí
v letních měsících. Zastupitelé proti konání zábav nemají námitky za předpokladu dodržení
všech bezpečnostních a hygienických předpisů.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Smlouva na zhotovení Územního plánu Vřeskovice
Předmětem smlouvy mezi obcí Vřeskovice a ing. arch. Irenou Langovou je zhotovení
nového územního plánu obce a to jak v tištěné, tak v digitální podobě. Cena zakázky je
210.000,- Kč. Platnost současného územního plánu je jen do r. 2020. Pak musí mít obce
zpracovány nové územní plány.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na zhotovení ÚP byla schválena.
15 . Plánovací smlouva – Aleš Mraček a Alena Pasovská
Plánovací smlouva mezi obcí a Alešem Mračkem a Alenou Pasovskou řeší vybudování
přípojky k napojení plánované stavby rodinného domu na p.č. 911 a 912 na veřejnou
kanalizaci. Uzavření smlouvy je podkladem pro vydání stavebního povolení ke stavbě domu.
Obec bude hradit náklady na přechod místní komunikace a žadatelé ostatní výkopové práce
vč. uložení kanalizace. Termín zahájení prací : březen 2017 a ukončení: září 2018.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Plánovací smlouva byla schválena.

16. Rozprava
Majer J. st.
Upozornit hospodařící firmy, které zakládají hnojiště, aby havarijní plány předkládaly i obci.
Hnojiště v blízkosti obce by mohla znečistit vodu ve studních. Navrhuje vytipovat lokality a
se žádostí se obrátit na odbor životního prostředí.
Kadlec V.
Vysvětlil přítomným, že firma Agromachine provádí ukládání hnoje dle směrnic, obce mají
možnost se vyjádřit, kde hnojiště nechtějí.
Ing. Falout J.
Dotaz k faře, původní záměr p. Überala vybudovat školicí středisko. Starosta odpověděl, že
s p. Überalem hovořil, zda je fara na prodej, nebo jaký mají záměr. On odpověděl, že by se
mohl spojit s obcí a v případě získání dotace zde vybudovat pečovatelský dům.
Další dotaz byl k územnímu plánu, zda se bude projednávat za účasti veřejnosti.
Projednání návrhu územního plánu bude probíhat v kulturním domě a bude se moci vyjádřit
každý nebo sdělit své požadavky.
Ruth J.
Dotaz k územnímu plánu, aby tam byly zapracovány požadavky místních občanů a úpravy
pozemků, kterých se to bude týkat.
Kadlec V.
Vznesl požadavek na možnost odkoupení cesty p.č. 900/21, 900/22 a 900/23.

17. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 8. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a tázala se přítomných, kdo má nějaké připomínky nebo návrhy. Nikdo se nepřihlásil,
proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení z 8. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.
18. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.00 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

14.3.2016
Kašparová Hana

