Z Á P I S
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 28.6.2012
Program:

1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Návrh smlouvy na střednědobý revolvingový úvěr ve výši Kč 10 mil. a
dlouhodobý investiční úvěr ve výši Kč 6 mil. od Komerční banky , a.s. na
projekt Vřeskovice – Splašková kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.
4) Zajištění výše uvedených úvěrů bytovým domem čp. 22 na st. p. č. 55 a st.
p. č. 55 v katastrálním území Vřeskovice.
5) Přijetí daru od Miloslava Motlíka, bytem Hřebečská 2676, 272 01 KladnoKročehlavy. Předmět daru: 1/38 vlastnického práva k pozemku parc.č.:39/5
v k.ú. Vřeskovice 607967 a 1/38 vlastnického práva k pozemku parc.č.:
st.170 v k.ú. Vřeskovice 607967
6) Přijetí daru od Boženy Motlíkové, bytem Hřebečská 2676, 272 01 KladnoKročehlavy. Předmět daru: 1/38 vlastnického práva k pozemku parc.č.:39/5
v k.ú. Vřeskovice 607967 a 1/38 vlastnického práva k pozemku parc.č.:
st.170 v k.ú. Vřeskovice 607967.
7) Rozpočtové opatření č. 2
8) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného el. zařízení k distribuční
Soustavě č. 12_SOBS01_4120804037, s ČEZ Distribuce , a.s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
9) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 58 z 1.1.2009 se Zemědělským
družstvem Merklín, kterým se zvyšuje nájemné z 1.100,- Kč na 2.000,Kč/ha ročně.
10) Rozprava
11) Usnesení a jeho schválení
12) Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.30 hod. v restauraci
v kulturním domě. 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. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 15.6.2012 :
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.

p. Bláha Václav
p. Bezděková Barbora

Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Meszáros Milan, p. Eichlerová Martina
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval návrhovou komisi,
aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval přítomné, že od posledního veřejného zasedání, které bylo 15.6.2012, se
nekonala žádná porada OZ.
3. Návrh smlouvy na střednědobý revolvingový úvěr a dlouhodobý investiční úvěr
Z důvodu nedostatečných finančních prostředků obce na vybudování kanalizace a ČOV si
obec musí tyto prostředky zajistit přijetím úvěrů od Komerční banky a.s. a to střednědobým
revolvingovým úvěrem ve výši 10 mil. Kč a dlouhodobým investičním úvěrem ve výši 6 mil.
Kč. Investiční akci si musí obec financovat sama a pak bude přiznána dotace ze ZIFu Č.
Budějovice.
Hlasování: OZ souhlasí s přijetím těchto úvěrů.
4. Zajištění výše uvedených úvěrů bytovým domem čp. 22 a st. p.č.55 v k.ú.Vřeskovice
Na základě zajištění těchto úvěrů byl vypracován návrh smlouvy o zástavě nemovitosti a to
bytového domu čp. 22 na st.p. č. 55 a st.p.č. 55 v k.ú. Vřeskovice.
Hlasování: OZ souhlasí se zástavou uvedené nemovitostí a parcely.
5. Přijetí daru od Miloslava Motlíka, bytem Hřebečská 2676, 272 01 Kladno a
6. Přijetí daru od Boženy Motlíkové, bytem Hřebečská 2676, 272 01 Kladno
Manželé Miloslav a Božena Motlíkovi nebydlí v obci od r. 2009 a dosud platí daň
z pozemků Finančnímu úřadu v Klatovech . Proto se rozhodli darovat obci – p. Miloslav
Motlík: 1/38 vlastnického práva k pozemku p.č. 39/5 a 1/38 vlastnického práva k pozemku
p.č. st. 170 v k.ú. Vřeskovice a paní Božena Motlíková: 1/38 vlastnického práva k pozemku
p.č. 39/5 a 1/38 vlastnického práva k pozemku p.č. st. 170 v k.ú. Vřeskovice.
Hlasování: OZ souhlasí s přijetím daru od p. Miloslava Motlíka a od p. Boženy Motlíkové.
7. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012 přednesl předseda finančního výboru p. Majer Jan ml.
Rozpočet se navyšuje ve výdajové části a to u kapitoly 39 – Místní hospodářství – el.
v autobusové garáži o 1.000,- Kč, materiál na dětský koutek o 5.000,- Kč, u kapitoly 14 –
Školství o 9.000,- Kč na příspěvek Městu Švihov na školská zařízení a u kapitoly 02 – Vodní
hospodářství – náklady na kanalizaci o 380.000,- Kč.
Hlasování: OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2012.

8. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrního el. zařízení
Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrního el. zařízení k distribuční soustavě č. :
12_SOBSO1_4120804037 s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín se týká
připojení čistírny odpadních vod.
Hlasování: OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
9. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 58 se Zemědělským družstvem Merklín
Tímto dodatkem ke smlouvě č. 58 se Zemědělským družstvem Merklín, Družstevní 276, 334
52 Merklín, se zvyšuje cena nájemného z 1.100,- Kč na 2.000,- Kč/ha ročně.
Hlasování: OZ souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 58.
10. Rozprava
Faloutová A.
Informovala přítomné o financování kanalizace : obec bude mít úvěr jen 6 mil. Kč, protože
ostatní bude placeno z dotace. Na začátek září bude naplánováno setkání s občany v kulturním
domě.
11. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a vyzvala přítomné, zda by nechtěli návrh doplnit nebo změnit. Připomínky ani jiné
návrhy nebyly vzneseny proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení z 11. veřejného zasedání OZ.
12. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a schůzi zakončil ve 20.10 hod.

Vřeskovice dne 28. června 2012
Zapsala:
Kašparová Hana

