Z Á P I S
z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.5.2014

Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Zřizovací listina JSDHO
Prodej části pozemku par.č. 1587/1 o výměře 35 m2
Rozpočtové opatření č. 2
Účetní závěrka za rok 2013
Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Vřeskovice
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 - 2020
Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru do 31.7.2014
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Návrh změny programu, doplnit bod – smlouva mezi obcí Vřeskovice a zhotovitelem Silnice
Chmelíř s.r.o. na akci výstavba „Obratiště na místní komunikaci“.
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 5 členů OZ. Omluven p. Zub Jan a p. Bláha Václav.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl schválen přítomnými členy OZ
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav, p. Majer Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 24.3.2014 : p. Bláha Václav
p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veřejného zasedání bude provedeno na dalším zasedání z důvodu
nepřítomnosti obou ověřovatelů zápisu p. Bláhy Václava a p. Zuba Jana.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
Hlasování: 5 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
jedné pracovní poradě a to 5.5.2014, kde bylo projednáno následující :
schválení dodatku ke splatnosti revolvingového úvěru, což bylo hlavním důvodem svolání
veřejného zasedání obecního zastupitelstva, pojištění kanalizace a ČOV – dodatek ke smlouvě
s pojišťovnou ČSOB, rozšíření veřejného osvětlení a to u autobusové garáže, pod prodejnou,
cesta na Biřkov a u stodoly p. Loudy, napojení KD a kampeličky na kanalizaci, umístění
kontejneru na textil, příspěvek TJ na provoz tenisového kurtu, veřejně prospěšné práce p.
Petra Paška. 28.4. 2014 se uskutečnila schůzka v KD s občany, na které se řešil rozvoj obce –
plánované akce do r. 2020. (Soupis těchto akcí je zde k nahlédnutí).
Dále starosta informoval občany o výsledku provedených kontrol na úřadě a to z Finančního
úřadu na daň z přidané hodnoty, ze SZIFu na dotaci na kanalizaci a HZS PK na činnost a
techniku hasičů. Při provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
13.5.2014 bude provedena kontrola dotace na kampeličku z Krajského úřadu PK.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V současné době v lese neprobíhají žádné práce.
p. Bezděková Barbor – kontrolní výbor
Úkol z posledního veřejného zasedání ohledně volně pobíhajících psů byl uložen p.
Matouškovi V. a tento úkol byl splněn.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o dvou divadelních představeních, které sehráli ochotníci ze Kbela a
z Příchovic, na 17.5.201 je plánovaná oslava Dne matek, 31.5.2014 – Den dětí, 21.6.2014
pouťová zábava – hraje Žužlan z Lužan a 19.7.2014 turnaj ve volejbalu.
4. Zřizovací listina JSDHO
Na základě kontroly pracovníků Hasičského záchranného sboru PK bylo doporučeno založit
zřizovací listinu JSDHO a tuto listinu schválit členy zastupitelstva na veřejném zasedání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Obec Vřeskovice zakládá od 8.5.2014 zřizovací listinu JSDHO.
5. Prodej části pozemku par.č. 1587/1 o výměře 35 m2
Po zveřejnění záměru prodeje části pozemku se nikdo z občanů nepřihlásil, proto bude tato
část pozemku prodána jedinému zájemci a to p. Janě Pazourové (sestře p. Novákové, která
v čp. 71 bydlí).
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6. Rozpočtové opatření č. 2/2014
S rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2014 seznámil přítomné p. Majer Jan – předseda
finančního výboru. U paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost se náklady navyšují o
5000,- Kč, které budou poskytnuty TJ jako příspěvek na provoz tenisového kurtu.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014.
7. Účetní závěrka za rok 2013
O účetní závěrce informoval přítomné též p. Majer Jan jako předseda finančního výboru.
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy : rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
výkaz o plnění rozpočtu, inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření obce za rok
2013. Výnosy obce činily : 3 563 966,59 Kč, náklady činily : 2 700 388,15 Kč a výsledek
hospodaření před zdaněním činil : 970 068,44 Kč.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2013. Přílohou protokolu o
schválení účetní závěrky bude usnesení OZ z dnešního zasedání.
8. Návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Vřeskovice
Městský úřad Klatovy – odbor výstavby a územního plánování projednal návrh zadání změny
č. 3 územního plánu obce Vřeskovice a zaslal kompletní dokumentaci jako podklad pro
schválení zastupitelstvem obce.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelstvo schvaluje návrh zadání změny č. 3 Územního plánu obce Vřeskovice.
9. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny
Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 -2020
Na společné schůzce s občany obce 28.4.2014 byl sepsán seznam akcí, které bychom chtěli
v budoucnu uskutečnit. Tento seznam bude podkladem pro schválení Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 na Ministerstvu pro místní
rozvoj k získání finančních prostředků.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelstvo souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na svém správním území.
10. Prodloužení stávajícího revolvingového úvěru do 31.7.2014
Termín splátky revolvingového úvěru byl do 30.4.2014, ale obec dosud neobdržela druhou
část dotace, kterou by se tento úvěr splatila. Proto bude dodatkem ke stávající smlouvě o
úvěru prodloužena lhůta splatnosti do 31.7.2014.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99003748529.

11. Smlouva mezi obcí Vřeskovice a zhotovitelem Silnice Chmelíř s.r.o na akci výstavba
„Obratiště na místní komunikaci“
Obec získala dotaci na akci „Obratiště na místní komunikaci“ z Programu rozvoje venkova
Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč. Akci bude realizovat firma Silnice Chmelíř s.r.o., se
kterou je sepsána smlouva o dílo.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu mezi obcí Vřeskovice a zhotovitelem Silnice Chmelíř
s.r.o. na výstavbu „Obratiště na místní komunikaci“.

12. Rozprava
p. Falout J.
Příští rok by se mělo uskutečnit setkání rodáků, kdo bude organizovat a včas začít
s přípravami. Odpověděla p. Faloutová A. že organizace srazu rodáků bude úkolem nového
zastupitelstva.
p. Kypetová J.
Měla dotaz, kdy se bude konat akce „za obec čistější“. Odpověděl starosta, že tuto akci
navrhl p. Bláha V., který nebyl přítomen na zasedání, termín zatím není stanoven.
p. Brejcha V.
Kontejnery u hřbitova jsou opět plné odpadu, který tam nepatří.
p. Matoušek V.
Připomněl občanům, že termín napojení na kanalizaci je do konce června, kdy obci končí
povolení vypouštění odpadních vod.
V sobotu 17.5.2014 organizují členové SDH sběr železného šrotu a provádí hromadné pálení
větví za obcí směrem na Lhovice.
13. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 21. Veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a vyzvala přítomné, zda má někdo z přítomných k usnesení nějaké připomínky nebo
jiné návrhy. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení z 21. veřejného zasedání byl schválen přítomnými členy OZ.
14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.00 hod.
Vřeskovice dne : 7.5.2014
Zapsala :
Kašparová Hana

