ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.6.2019
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 2 a 3 na r. 2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
Smlouva o dílo s firmou Silnice Chmelíř s.r.o.
Účetní závěrka za rok 2018
Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
11) Rozprava
12) Usnesení a jeho schválení
13) Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo všech 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném
zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky. Starosta navrhl program doplnit u bodu 4 o bod 4/1 rozpočtové opatření č. 4 a
bod 4/2 přijetí dotací od Plzeňského kraje. :
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl doplněn a přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 23.4.2019 :
Jmenování zapisovatele :

p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
p. Ruth Václav, 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
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta seznámil přítomné občany s činností zastupitelstva od posledního veřejného
zasedání, které se konalo 23.4.2019. Zastupitelé se sešli na 3 pracovních poradách.

6.5.2019 – informace o opravách na KD, příprava výběrového řízení na cestu na Dědinkách,
zadání projektu na veřejné osvětlení, obecně závazné vyhlášky obce, návrh na rekonstrukci
objektu sauny – zadání projektové dokumentace, průzkumný vrt – jednání se Statkem
Sobětice, doplatek za opravu hasičského auta CAS, oprava požárních nádrží, el. přípojka u
rybníka a světlo u mostu na Pousce, odstranění telefonní budky a přemístění rozvodného
sloupku.
25.5.2019 bylo projednáno výběrové řízení na cestu na Dědinkách, příprava veřejného
zasedání, spolupráce s firmou Aspida na propagaci obce, objednávka knih Klatovsko z výšky,
požární vozidlo, nová cedule na kulturní dům – Vřeskovická hospůdka, dětské hřiště.
10.6.2019 – požární vozidlo, pořízení odpočívky u vysazených lip u Lhovic, markýza a sezení
před restaurací, dětské hřiště, výsledek auditu za r. 2018, obecně závazné vyhlášky obce,
dodávka nádrží na vodu na hřbitově a zpracování pasportu hřbitova s novým značením hrobů.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Starosta oznámil, že na doporučení auditu se název komise již nebude používat, budou pouze
výbory.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Ruth Václav - výbor lesního hospodářství
V lese probíhá odklizení polámaných stromů, na lomu jsou uschlé borovice, bude je třeba
odstranit.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Údržbu koupaliště zajišťuje p. Bezděk J., sekání trávy po obci p. Kadlec V. a do pouti bude
objednán p. Tíkal na sekání cepákem.
Toman Jan – kontrolní výbor
Úkol z minulého zasedání uložený starostovi byl splněn.
Faloutová Andrea - kulturní výbor
Kulturní výbor uspořádal Den matek, poděkování patří p. Bezděkovi J. za vystoupení parkuru
a všem, kteří se podíleli na nacvičování kulturního programu s dětmi. Účast byla veliká.
Kulturní výbor dále připravuje společně s TJ oslavy 100 let založení TJ, 20.7.turnaj ve
volejbalu, v sobotu 31.8. rozloučení s prázdninami místo Dne dětí. Na návrh p. Falouta
proběhne někdy na podzim posezení s pamětníky obce – p. Burian, p. Janoušková, p.
Mikulášová a další za účasti televize FilmPro. Poděkování patří p. Bezděkovi za
elektroinstalační práce na kulturním domě.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
V obci proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Apeloval na občany ohledně
plastů, aby je ukládali v co nejmenším objemu. Bude objednán ještě jeden kontejner na plasty.
4. Rozpočtové opatření č. 2 a 3 na r. 2019
S rozpočtovými opatřeními seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Rozpočtové opatření č. 2 – výdaje na výšeny u § 3745 – Péče o veřejnou
zeleň o 50.000,- Kč. Výdaje u § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 160.000,- Kč byly

přesunuty na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace. Jedná se o nákup budovy čp. 118
od TJ.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a schvalují přesun finančních prostředků
z § 3419 na § 3429.
Rozpočtové opatření č. 3 - příjmy navýšeny u pol. 4111 – dotace na volby do Evropského
parlamentu o 29.000,- Kč, ve stejné výši i výdaje na volby. Výdaje u § 6320 – Pojištění
funkčně nespecifikované navýšeny o 5.000,- Kč – pojištění domu čp. 118. Výdaje u § 6112 –
Volby do zastupitelstev poníženy o 16.300,- Kč, které byly rozpočtovány omylem.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 3.

4/1

Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2019

Příjmy navýšeny u pol. 4122 – neinvestiční transfer od kraje na opravu KD ve výši
320.000,- Kč a 29.900,- Kč na vybavení SDH. Ve stejné výši navýšeny i výdaje u § 3392 –
Zájmová činnost v kultuře 320.000,- Kč a § 5512 – Požární ochrana – 29.900,- Kč. § 3612 –
Bytové hospodářství se navyšuje u pol. 5171 – opravy v bytě KD o 30.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 4.
4/2 Přijetí dotací od Plzeňského kraje
Obec získala dotaci na opravu kulturního domu z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje ve výši 320.000,- Kč a na vybavení zásahové jednotky SDH 29.900,- Kč
z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují přijetí dotací.
5. Závěrečný účet obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala přítomné o inventarizaci
majetku obce a účtů, čerpání rozpočtu, přijatých i poskytnutých dotacích, vyúčtování
finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje a o výsledku kontroly o
přezkoumání hospodaření za rok 2018, při které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2018 bez výhrad.
6. Smlouva o dílo s firmou Silnice Chmelíř s.r.o.
Na opravu komunikace na Dědinkách proběhlo výběrové řízení, přihlásilo se 5 firem.
Nejlevnější nabídku podala firma Silnice Chmelíř s.r.o. a to 4,316.587,- Kč, nejvyšší cenu
měla firma Stavitelství Kamínek Líšťany za 5,007.479,- Kč. Hlavním kritériem byla nejnižší

cena, proto byla vybrána firma Silnice Chmelíř s.r.o. Smlouva bude po podpisu vyvěšena na
portále zadavatele.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla zastupiteli schválena.
7. Účetní závěrka za rok 2018
S účetní závěrkou seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Obecnímu zastupitelstvu
byly předloženy následující výkazy : rozvaha vč. přílohy, výkaz zisku a ztrát, výkaz o plnění
rozpočtu za r. 2018, inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2018.
Výnosy obce činily 5,643.782,40 Kč, náklady 3,793.426,67 a výsledek hospodaření před
zdaněním byl 1,981.955,73 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena.
8. Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu :
1. do výše 100.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolaná organizačními
změnami
2. rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v
případech : a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (přijetí dotace)
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován, tj. i v případech
vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčt. energií).
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího odůvodnění (odůvodnění lze podat ústně).
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují kompetence pro starostu.
9. Obecně závazná vyhláška ke stanovení školských obvodů
Na základě uzavřené dohody mezi obcí Vřeskovice a obcí Borovy je území obce
Vřeskovice částí školského obvodu Mateřské školy Borovy, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, která stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy a mateřské školy. Území obce Vřeskovice je
částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Švihov. O vytvoření společného
školského obvodu základní a mateřské školy uzavřela obec dohodu s městem Švihov.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují obecně závazné vyhlášky ke stanovení školských obvodů.

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

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, která řeší nakládání
s odpady na území obce. Občané budou informováni o vyhláškách na úřední i elektronické
desce obce.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019.

11.

Rozprava

Ing. Falout J. – poděkoval zastupitelům za to, že kulturní dům se opravuje, má novou fasádu
a další práce budou pokračovat. Proč se neschválilo auto pro SDH? Navrhuje udělat besedu se
staršími občany a zdokumentovat pro další generace.
Majer Jan st. – požární vozidlo by sloužilo nejen pro hasiče na soutěže, dopravu dětí, ale i
k zásahům. Spolek SDH dotaci nedostane, ale obec tu možnost má. Je škoda, že se to
nevyužilo. Není sušák na hadice, je třeba urychleně řešit, jinak hadice plesniví. Vodu, co
přitéká od Ježov, je třeba řešit, silnice klesá , aby nedošlo k sesunutí svahu směrem k zahradě
p. Rouba. Odpověděl starosta, že na auto SDH podáme žádost o dotaci příští rok. Sušák na
hadice by mohl být umístěn na budově kampeličky – úkol bude zadán p. M. Hodanovi.
Sesouvání svahu bude řešit starosta s SÚS – srovnání komunikace a na okraji byla plánovaná
výsadba stromů.
Kadlec V. – voda na hřbitově je v nádržích u hlavních vchodů, ale ti, co chodí spodním
vchodem, na nádrže nevidí, takže cedule se zákazem je třeba odstranit. Pokud se bude žádat o
dotaci na auto SDH, zjistit i podmínky dotace, zda nemusí být zachován účel použití. TJ
oslaví 100 let výročí založení, oslavy proběhnou v sobotu 22.6.2019 na hřišti za farou, tímto
zve všechny občany k účasti. Proběhne několik zápasů mladých i starých hráčů, je zajištěno
občerstvení a odpoledne zpestří vystoupení mažoretek.
Faloutová A. – doplnila p. Kadlece, že večer bude na hřišti zábava, hraje kapela p. Kašpara.
Cedule na hřbitově budou odstraněny, nádrž s vodou by bylo dobré umístit i na spodní část
hřbitova.
Ruth V. – sušák na hadice není vhodné stavět u rybníka, najít jiný prostor nebo umístit držák
na budově kampeličky.
Simbartl J. – líbí se mu barva nátěru na kulturním domu, kontejner u hřbitova je naplněn
odpadem, který tam nepatří. Vozí tam občané z jiných obcí.

Bohuslav J. – navrhuje umístit kontejner uzavřený, jen s malým otvorem.
Ing. Kadlec M. – staré pohlednice obce poskytne p. Z. Kunovi, aby je mohl dát na webové
stránky.
Mraček A. – než bude dokončena cesta na Dědinkách, bylo by dobré připravit sítě i vodovod,
nebo kdo další by chtěl přípojku k rodinnému domu, aby se pak nerozkopala nová cesta.
Odpověděl starosta, že cesta se bude dělat na podzim, rodinný domek bude stavět p. Brejcha,
na vodovod zatím není ani projekt, takže nevíme, kde bude umístěn.
Simbartl J. – bylo by třeba řešit posílení signálu.
Odpověděl starosta, že obec již v minulosti toto řešila s několika operátory, ale odpověď byla
vždy zamítavá.
Matoušek V. – jako minulý starosta toto řešil s O2 Czech Republic, ale posílení signálu
nechtějí. Pochválil barvu na kulturním domě. Plastové nádoby se na hřbitov moc nehodí, ale
jiné řešení zatím není.
Krotký J. – plastové nádoby jsou jen prozatím, pokud bude dost vody, budou odstraněny.
Bohuslav J. – navrhuje prohloubit studnu na Pouzce. Odpověděl starosta, že obec není
majitel, ale jen jako podílník 1/19. Vodárna je pro několik domácností. V současné době řeší
několik majitelů z nedostatku vody vrt na pitnou vodu a kdo se pak napojí na veřejný
vodovod, až se vybuduje.
12. Usnesení a jeho schválení
Usnesení z 5. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise Faloutová Andrea
a tázala se přítomných, kdo by chtěl usnesení doplnit, nebo má nějaké připomínky. Protože
tomu tak nebylo, nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 5. zasedání OZ bylo schváleno.
13. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a schůzi zakončil ve 20.40 hod.

Vřeskovice dne : 17.6.2019
Zapsala :
Kašparová Hana

