ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.12.2016
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. 6/16 a č. 7/16
Zadání územního plánu Vřeskovice
Žádost o dotace na zhotovení ÚP
Jmenování inventarizačních komisí
Výše stočného na rok 2017
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
Smlouva o přípravě a TDI na akci „Výměna výplní otvorů kulturního domu“
mezi obcí Vřeskovice a ing.Václavem Petrášem, Buková 47, 334 52 Merklín
Rozpočet na rok 2017
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 27.9.2016: p. Hodan Michal, p. Kypetová Jaroslava
Jmenování zapisovatele:
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 informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 27.9.2016.
Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.

Úkoly z minulého veřejného zasedání byly splněny. Jednalo se o smlouvu na zbudování
šachty pro dešťovou vodu mezi obcí Vřeskovice a p. Karlem Zubem a zaslepení přepadu u TJ.
6.12.2016 se konala schůzka s p. Dlouhým z VAKservisu Klatovy. Na výzvu k napojení na
veřejnou kanalizaci nereagovalo 18 majitelů nemovitostí. Další postup bude obec řešit právní
cestou s JUDr. Slavíkem.
p. Kadlec L. – předseda TJ se přihlásil a podal vysvětlení k objektu TJ na Sauně. Není tam
vyvedena přípojka, nebyla zakreslena v projektu a jímku vyváží.
S majiteli nenapojených nemovitostí bude sjednána schůzka a oznámen termín napojení do
30.3.2017.
12.10.2016
Bylo projednáno následující: provedení revizí kotlů v domácnostech, dozor na výměnu oken
v KD za 20.000,- Kč, rekonstrukce elektřiny v části obce – dráty do země, příprava rozpočtu
na r. 2017, termín veřejného zasedání, dotace pro spolky, objednávka prodejního stánku 3 x 6
m za 5.600,- Kč, nenapojené nemovitosti na kanalizaci, nová tiskárna, doplnění informací
k dotaci na křížky, zadání ÚP – ing. Langová I.
2.11.2016
Rozpočet na r. 2017 – na účtu 3.794.804,- Kč, úvěr – 4,792.000,- Kč, kontrolní zjištění ze
SZIFu k výstavbě kanalizace proběhlo bez závad, zpráva z 27.10.2016. Ohledně revize kotlů
byl zpracován seznam osob oprávněných k provedení revize, realizace el. drátů do země v r.
2018, projekt na veřejné osvětlení, dotace SDH – převod peněz na jinou činnost, pomník
T.G.M. – busta je veliká, musel by se dělat nový kámen, zatím se realizovat nebude,
zpracování žádosti na dotaci na ÚP (obec nebo najmout zpracovatele ?) Oprava světla na
dámském WC – nainstalovat senzor.
5.12.2016
Změny v jízdních řádech autobusů – návrhy podat do 14.12.2016, výše stočného na r. 2017
je stejná jako v r. 2016 – 27,35 Kč na 1 m3 bez DPH. Valná hromada mikroregionu Běleč ve
Švihově 6.12.2016 od 17.00 hod. Projekt na VO – změna v ulici u p. Blohmanna, stanovisko
k nenapojeným nemovitostem na kanalizaci, akce – nahlášení OSA, nákup nové kopírky nyní
nebo až v r. 2017, kontejnery na bioodpad, dotace na knihovnu, zimní údržba komunikací – p.
Hodan M. a p. Bláha V., návštěva firmy ASAVET ve středu 14.12.2016 v 17.00 hod.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Zajistil vánoční stromky do KD na besídku a do kostela.
Hodan Michal – místní hospodářství
Bylo provedeno zazimování filtrace u nádrže, jeden motor byl opět spálený, poslat firmě
k reklamaci, firma Elimont opravila světla veřejného osvětlení a ve Msticích bylo doplněno
chybějící jedno světlo. U pomníku a kolem rybníka byla posečena tráva. Po vyčištění bude
technika odvezena do Mountfieldu k servisní prohlídce. Byla uklizena skládka u Lhovic a u
kaštanu.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala divadlo Nejkrásnější válka, které sehráli ochotníci z Lužan,
lampionový průvod, zájezd do Salzburgu, rozsvícení vánočního stromu – kulturní program
zajistily děti ze Švihova hrou na flétny a děti z Vřeskovic zpívaly koledy, cestovatelé Urbánek
a Rajčok vyprávěli o cestě na Kypr. Ochotníci z Vřeskovic sehráli divadelní hru Dlouhý,
široký a krátkozraký. Turisté z Vřeskovic pořádali výšlap do Ježov. Další akce se uskuteční

10.12. – vánoční besídka pro děti, 11.12. koncert v kostele, 31.12. silvestrovská zábava
Žužlan z Lužan, 1.1.2017 – novoroční šlápota, 7.1. výšlap na Stramchyni, turnaj v tenisu
bude přeložen.
Bláha Václav - správa budov a odpadové hospodářství
V kulturním domě nad přísálím byla dokončena pokládka prken a vznikl tak příruční sklad za
kanceláří OÚ. Na dámském WC bylo vyměněno světlo za senzor. Vývoz kontejnerů na
bioodpad byl již pro letošní rok ukončen. Oslovil Městský úřad v Klatovech, odbor životního
prostředí ohledně povolování zakládání hnojišť. Firma Agromachine předložila plán
s umístěním hnojiště na Hůrce, je to již mimo ohrožení obce. Zakládání dalších hnojišť musí
být vždy předloženo k vyjádření i od ostatních hospodařících firem.
Starosta Matoušek Václav připomněl občanům, že do kontejneru na železo umístěném
v kampeličce nepatří ledničky ani ohřívače, které zde byly nalezeny, je to nebezpečný odpad.
4. Rozpočtové opatření č. 6/16 a č. 7/16
S rozpočtovým opatřením č. 6 a č. 7 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Rozpočtové opatření č. 6/16 – příjmy i výdaje byly navýšeny o 29.150,Kč z důvodu konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu. U rozpočtového opatření č. 7 byly
navýšeny příjmy o dotaci pro JSDHO ve výši 5.068,- Kč, výdaje navýšeny u par. 3319 o
1000,- Kč – materiál do kroniky, u par. 6171 o 12.000,- Kč za právní služby, 25.000,- Kč na
nákup kopírky, u par. 6399 o 20.000,- Kč – platba DPH, výdaje poníženy u par. 2321 o
52.932,- Kč -úroky vlastní.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Zadání územního plánu Vřeskovice
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování zaslal návrh zadání územního
plánu obce dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a zajistil jeho vystavení
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů. V této lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit své
připomínky. Připomínku uplatnil p. J. Ruth, Vřeskovice č. 43, požaduje, aby p.č. 895/2 byla
změněna na plochu, kde by byla možnost stavby rodinného domu. Další připomínky ohledně
umístění značek u Roupova a u Lhovic řeší Krajský úřad, odbor dopravy a ne územní plán.
K územnímu plánu další připomínky uplatněny nebyly. Pro účely společného jednání bude
návrh ÚP zhotovitelem ing. Arch. Langovou zpracován ve 3 vyhotoveních , z nichž každé
bude obsahovat CD s digitálním záznamem návrhu a odůvodnění. Jednání s občany se
uskuteční na sále v KD.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují zadání územního plánu.
6. Žádost o dotace na zhotovení územního plánu
Cena za zhotovení nového územního plánu je 210.000,- Kč. Obec bude žádat o dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj. Výše uznatelných nákladů je 178.500,- Kč. Žádost musí být
zpracována jak v papírové tak i v elektronické podobě.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016 jmenoval starosta obce Matoušek
Václav tyto komise :
Hlavní inventarizační komise :
předseda: p. Bláha Václav
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Bláha Václav, p. Matoušek Václav
Zařízení obecního úřadu :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana
Ceniny :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kašparová Hana
Požární zbrojnice :
předseda : p. Cibulka Václav
členové : p. Hodan Michal, p. Zub Jan
Místní hospodářství :
předseda : p. Hodan Michal
členové : p. Ruth Václav, Matoušek Václav
Závazky, pohledávky a zůstatky na účtech :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Inventury budou provedeny v době od 2.1.2017 do 31.1.2017.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8.

Výše stočného na r. 2017

Firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy zpracovala na základě zaslaných podkladů kalkulaci ceny
stočného na r. 2017. Výše stočného činí 27,35 Kč bez DPH, s DPH 31,45 Kč na 1 m3 odpadu. Výše
stočného je stejná jako v r. 2016.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Cena stočného byla zastupiteli schválena.

9.

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace

TJ Vřeskovice a SDH Vřeskovice podali žádost o poskytnutí neinvestiční dotace. Na
základě těchto žádostí byly zpracovány veřejnoprávní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 mezi obcí a SDH Vřeskovice
Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Dotace bude
čerpána do 30.11.2017 a předloženo vyúčtování.

Hlasování : 7pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 mezi obcí a TJ Vřeskovice
Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Dotace bude
čerpána do 30.11.2017 a předloženo vyúčtování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouvy byly schváleny.
10. Smlouva o přípravě a TDI na akci „Výměna výplní otvorů kulturního domu“
mezi obcí Vřeskovice a ing.Václavem Petrášem, Buková 47, 334 52 Merklín
Předmětem smlouvy mezi obcí jako příkazcem a ing. Václavem Petrášem jako příkazníkem
je realizace akce „Výměna výplní stavebních otvorů kulturního domu ve Vřeskovicích“. Ing.
V. Petráš bude dle smlouvy zajišťovat veškeré přípravné práce, cenové nabídky, posouzení
nabídek, kontrolu smlouvy o dílo, činnost TDI a konečné převzetí stavby. Cena za tyto práce
činí dle smlouvy 17.000,- Kč + 21% DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy.
11. Rozpočet na r. 2017
Návrh rozpočtu na r. 2017 přečetla předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava.
Rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na běžném účtu. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Příjmy :
3,986.600,- Kč
Výdaje :
5,339.183,- Kč
Splátka úvěru :
453.000,- Kč
Schodek :
1,805.583,- Kč
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo k návrhu nějaké připomínky.
p. Pasovská A. – dotaz, zda budou peníze na cestu na Dědinkách. Starosta odpověděl, že
v rozpočtu je s budováním cesty počítáno.
Nikdo z přítomných již k návrhu rozpočtu neměl připomínky, proto nechal starosta o návrhu
hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočet byl přítomnými zastupiteli schválen.

12. Rozprava
Kadlec V.
Ohledně cesty na Dědinkách doufá, že se v r. 2017 bude dělat, což je podmínka pro kolaudaci
rodinných domů v této lokalitě. Havarijní plány ohledně ukládání hnojišť by měly doložit
nejen firma Agromachine, ale i ostatní zemědělské firmy (FlandersFarm, Ledvoň, Komorous,
Mareš.)
Krotký J.
Je třeba vyvolat jednání s ing. Oulickým z firmy Asavet Biřkov, poslední dobou z firmy uniká
velký zápach. Oznámení občanů nic neřeší. Muselo dojít ke změně v technologii nebo někdo

něco porušuje. Ohledně kanalizace se pozastavuje nad tím, že se po roce a půl ještě několik
občanů nepřipojilo, klidně vypouští splašky do potoka.
Poděkování patří občanům, kteří ve svém volném čase dělají kulturu v obci. Na jaře a na
podzim se sehrála dvě divadelní představení a pro velký úspěch se bude nacvičovat další.
Ing. Falout J.
Neprodleně řešit časté zápachy z Asavetu Biřkov, doporučuje návštěvu ve firmě a prohlídku
technologie. Před několika měsíci nebyl žádný zápach. Záležitost řešit rozumně v rámci
dohody. Připomínka k objektu TJ, aby se co nejdříve napojili na kanalizaci. Poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci divadelní hry.
Matoušek V.
V letních měsících měnili ve firmě Asavet technologii. Situaci sledují z odboru životního
prostředí, volají na obec a zjišťují kdy a v jakou hodinu je zápach.
Ruth J. st.
Dle jeho informací zápach způsobují zaměstnanci, kteří otevírají vrata. Kontrolovat zápisy,
kdo je u kotle a v jakou hodinu.
Ing. Blohmann M.
Proč dávat lhůtu k napojení na kanalizaci až na březen r. 2017, apelovat na občany, aby se
napojili co nejdříve. Zápach z Asavetu je neúnosný, vyvolat jednání a problém řešit okamžitě
– zapsat toto do usnesení.
Bohuslav J.
Dle jeho názoru se navýšila kapacita zpracování, jezdí více aut.
Krotký J.
Problém s provozem nákladním aut do Biřkova by vyřešil obchvat Vřeskovic, který sliboval
již před mnoha lety senátor p. Smutný. Ale bohužel ani v dohledné době se jej nedočkáme.
Ing. Falout
Navrhuje monitorovat průjezd aut, kterých jezdí více a toto sdělit vedoucímu Asavetu.
Ruth J.st.
Auta nejezdí jen přes Vřeskovice, ale v noci přes Bolkov. Museli by je sledovat přímo u
firmy.
Majer J.st.
Jak bude obec postupovat v případě, že by dostala pokutu za vypouštění splašků do potoka,
jak bude hledat viníka, proč TJ nemůže vyčerpávat septik častěji, když splašky odchází
přepadem do potoka.
Kadlec V.
TJ Sokol Vřeskovice má smlouvu s firmou Sportcentrum, tedy vývoz septiku musí řešit firma
Sportcentrum. Představitel firmy p. Čížek v létě zemřel, nyní je jednatelem p. Kaplavka a ten
říkal, že septik vyváželi a že nenese odpovědnost za firmu, která tam má ubytované
zaměstnance. Vývod ze septiku TJ bude zaslepen. Jeho soukromý objekt čp. 113 je zatím
prázdný, ale zjara se bude napojovat.

Chmelíř V.
Poukázal na to, že ČEZ bude dělat rekonstrukci vedení – uložení do země, aby pak nenastaly
problémy, kdyby obec chtěla dělat např. chodníky. Jakákoliv přeložka by měla být řešena
firmou ČEZ, pro obec by to bylo finančně náročné. Doporučuje oslovit ČEZ ohledně
projektu. Obec by neměla dělat smlouvy s občany, kteří začali stavět na pozemku, k němuž
nevede komunikace z hlediska nového stavebního zákona.
Kadlec V.
Přípojky k jeho stavbě na Dědinkách si platil, nic neměl zadarmo, jak si někdo mylně myslí.
Pozemek před jeho domem je veden pořád jako orná půda.
Matoušek V.
Cesta na Dědinkách se bude budovat na základě dřívější smlouvy. V rozpočtu na příští rok je
s ní počítáno.
Ing. Falout J.
V r. 2018 budou volby do obecního zastupitelstva, je třeba už přemýšlet, jakým dalším
směrem se obec bude ubírat do budoucna, co dále budovat. Kanalizace je vybudovaná, ale
např. vodovod obec nemá. Několik občanů má již problémy s vodou, kterou čerpají z vlastní
studny.
Matoušek V.
Obec má zpracovaný strategický plán rozvoje obce.
Krotký J.
Je třeba už začít přemýšlet do budoucna, kdo bude v zastupitelstvu a jaké akce ze
strategického plánu bude chtít realizovat.
Ing. Blohmann M.
Zdraví je nejdůležitější a proto by nám jej neměl poškozovat zápach z Asavetu.
13. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení z 12. veřejného zasedání seznámila přítomné předsedkyně návrhové
komise p. Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky
nebo návrhy. Připomínku měl ing. Blohmann M. k termínu uložení úkolů zastupitelstvu a to
dořešení problematiky nepřipojených nemovitostí na kanalizaci – do 30.3.2017 a zápach
z firmy Asavet řešit neprodleně. Další připomínky nebyly vzneseny, proto požádala
zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se
14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.50 hod.
Vřeskovice dne :
Zapsala :

7.12.2016
Kašparová Hana

