ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 14.3.2018
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018
Smlouva o realizaci překládky sítě elektrických komunikací mezi obcí a
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Darovací smlouva pro Základní školu ve Švihově
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi
obcí a Plzeňským krajem
Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí a Statkem Sobětice
s.r.o.
Smlouva o poskytnutí účelově vymezené dotace mezi obcí a Oblastní charitou
Klatovy
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 bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto požádal zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 18.12.2017: p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
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
18.12.2017.
Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách. 10.1.2018 bylo projednáno následující :

Pojištění majetku obce – výpočetní technika, převzaté věci, budova KD – přehodnocení, nové
veřejné osvětlení, územní plán, okna v KD - dřevěné lišty, obklady v kuchyni a na WC,
ubytovna TJ – napojení el., Montprojekt el. rozvody do země – podmínky pro souhlas, projekt
na VO, inventury – skladové prostory, termín na úklid, úklid vánočního osvětlení – označení a
uložení, obecní úřad – kuchyňka, návrh a cen. nabídky na nábytek, příprava sálu na zábavu
Extraband – čtvrtek v 18.00 hod. 12.1.18, EKAS – předat vše firmě Elimont (přemístění
zásuvky na chodbě + zásuvka ven, zásuvky ve sklepě na úpravnu a v boxu), komunikace na
Dědinkách, cesta do Mstic – částečně odvodněna.
Porada 7.2.2018 :
Jednání se zástupci TJ o budoucím využití víceúčelového zařízení na Sauně, dotace na opravu
požárního auta CAS – žádost do 30.3.2018 – max. 200.000,- Kč. Navýšení platby za odpady,
posouzení cenové nabídky na nábytek do úřadu – cena byla vysoká, zvolit jinou variantu,
žádost o příspěvek Oblastní charitě Klatovy – 1.500,- Kč, přeložka CETIN – kabel na
pozemku není jako věcné břemeno – posuzuje JUDr. Slavík, příprava nového řádu pohřebiště,
oprava schodiště u KD, příprava na GDPR, úklid ve FITKu - výměna klíče, oprava cesty do
Mstic a za farou, pozemky – Zemanovi a Pojarovi, firma Stamoza – záruky na kanalizaci a
povrchy, srovnání povrchu hřiště pod KD.
Porada 7.3.2018:
Příprava na veřejné zasedání – středa 14.3.2018 v 18.30 hod, oprava terasy před KD
kombinace kov a plast, kontrola na dotace PSOV 2017 – okna v KD, smlouva se ZŠ a MŠ
Švihov na dotaci – 24.000,- Kč, smlouva na dopravní obslužnost – 6.732,- Kč, návrh jízdních
řádů, dodatek smlouvy o nájmu zemědělské půdy se Statkem Sobětice, smlouva pro Oblastní
charitu na 1.500,- Kč, smlouva na přeložku CETIN – 55.133,- Kč, zpráva policie ČR o stavu
bezpečnostní situace na teritoriu Švihov, zhotovení kuchyňské linky a úprava elektřiny na
úřadě, dokumentace k VÚZ.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese je nyní klid, v jarních měsících bude vysazeno 150 ks sazenic stromků.
Hodan Michal – místní hospodářství
Zahradní technika je v Mountfieldu v Klatovech k provedení oprav a údržby, koupaliště je
v pořádku, p. Maršálek z Kamýku provedl částečné odvodnění místní komunikace ve
Msticích. Je třeba také upravit cestu za farou a vysypat štěrkem – od hřbitova až k p.
Novákové.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala turnaj ve stolním tenisu, novoroční šlápotu, zábavu Extraband,
dětský bál – v letošním roce menší účast asi z důvodu chřipkového onemocnění. Na 10.4.2018
je plánovaná cestovatelská beseda o Tibetu, 20.4.2018 opakování divadelní hry Záskok hrané
místními ochotníky, kterou zahrají také 19.5.2018 v Lužanech, 12.5.2018 oslavíme Den
matek, v červnu Den dětí – termín bude upřesněn a 23.6.2018 bude pouťová zábava.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
V měsíci lednu byly provedeny inventury obecního majetku, prodávaly se známky na
popelnice a platily poplatky ze psů, bylo podáno hlášení o odpadech na ISPOP. Naše obec se
přihlásila do akce „Ukliďme Česko“ 7.4.2018, sraz účastníků od 14.00 hod. u KD.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 2/2018

S rozpočtovými opatřeními seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 bylo provedeno z důvodu konání
voleb prezidenta ČR. Příjmy činily 22.530,- Kč a výdaje byly navýšeny jen o 8.030,- Kč,
protože v rozpočtu bylo s výdaji na volby prezidenta počítáno.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 : výdaje navýšeny u § 1014 o 5.000,- Kč z důvodu
umístění psa v útulku, které pokračuje. U § 4351 navýšeny výdaje o 1.500,- Kč na základě
žádosti Oblastní charity Klatovy na neinvestiční příspěvek na provoz. Oblastní charita
zajišťuje služby našemu občanovi.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018.
5. Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací mezi obcí a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s.
Předmětem smlouvy je zajištění překládky sítě elektronických komunikací firmou CETIN
na základě žádosti obce z důvodu budování místní komunikace. Náklady spojené
s překládkou ve výši 55.136,- Kč uhradí obec.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu č. PN 2018_0004 o realizaci překládky sítě.
6. Darovací smlouva pro Základní školu ve Švihově
Na základě žádosti ZŠ a MŠ Švihov poskytne obec finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč
na vybavení učeben pro žáky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Darovací smlouva byla přítomnými členy OZ schválena.
7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje mezi obcí Vřeskovice a Plzeňským krajem
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 6.732,- Kč k zajištění
dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje. Smlouva bude po podepsání odeslána zpět a
výše uvedená finanční dotace poskytnuta na účet Plzeňského kraje do 30-ti dnů od účinnosti
smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o poskytnutí účelové dotace byla schválena.
8. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí a Statkem Sobětice s.r.o.
V dodatku ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy se mění název nájemce – tj. Statek
Sobětice s.r.o., který je právním nástupcem společnosti AGROMACHINE, s.r.o. Švihov. Dále

dodatek upravuje termíny výplat nájemného. V ostatních částech zůstává Smlouva o nájmu
beze změny.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy byl schválen.
9. Smlouva o poskytnutí účelově vymezené dotace mezi obcí a Oblastní charitou
Klatovy
Smlouva o poskytnutí účelově vymezené dotace byla sepsána na základě žádosti Oblastní
charity Klatovy. Výše požadované částky je 1.500,- Kč za účelem pokrytí nákladů na
pohonné hmoty čerpané v rámci péče o občany obce a pokrytí nákladů na opravy automobilů
charitní pečovatelské služby.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o poskytnutí účelově vymezené dotace mezi obcí a Oblastní charitou byla schválena.
Územní plán obce
Starosta Matoušek V. informoval občany o územním plánu obce – zatím je ještě ve fázi
zpracování – hranice u Lhovic, připomínky občanů byly zapracovány kromě požadavku p.
Komorouse ohledně zemědělské výroby. Po dokončení prací bude svoláno veřejné zasedání
do kulturního domu.

10. Rozprava
Ruth J. st.
Tázal se, kdy bude svoláno veřejné zasedání ohledně územního plánu, původní termín byl na
březen. Odpověděl starosta, že termín bude posunut až na duben. Občané budou včas
informováni o zasedání v obci, které bude za účasti zástupce z odboru územního plánování
z Klatov.
Simbartl K.
Přečetl soupis akcí vč. vybudování vodovodního zdroje a dešťové kanalizace, které se zatím
neudělaly. Starosta odpověděl, že tyto akce byly zahrnuty do strategického plánu obce, který
musela obec mít zpracovaný jako podklad pro žádost o dotaci na kanalizaci. Na akci, která by
nebyla zařazena v tomto plánu, by obec nemohla žádat o dotaci.
Nováková H.
Měla dotaz, kdy se bude opravovat cesta za farou, je ve špatném stavu, popeláři tam nezajíždí.
Starosta odpověděl, že až bude lepší počasí, cesta se opraví a naveze štěrk.

11. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení z 18. veřejného zasedání seznámila přítomné předsedkyně návrhové
komise p. Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky
nebo návrhy. Přihlásil se p. Simbartl K. s požadavkem na vybudování dešťové kanalizace od
jeho domu až k domu p. Míky J.

Návrh usnesení byl doplněn o tento bod. Nikdo jiný z přítomných již žádné připomínky
neměl, proto předsedkyně požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 18. veřejného zasedání bylo schváleno.
12. Závěr
Starosta poděkoval všem občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.30
hodin.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

14.3.2018
Kašparová Hana

