Z Á P I S
z 23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.9.2014

Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 na rok 2014
Smlouvy o zřízení služebnosti (věcná břemena na uložení kanalizace)
Dodatek č. 1 ke smlouvě 01-2014 uzavřené mezi obcí Vřeskovice a firmou
Silnice Chmelíř s.r.o.
Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí Vřeskovice a
Agromachine s.r.o Švihov
Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní charitou Klatovy
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Návrh na doplnění programu o : petice na MÚ Klatovy ohledně pobíhajícího psa, náhrada
škody na oplocení způsobené pádem stromu.
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Majer Jan, p. Ruth Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 18.6.2014 : p. Bláha Václav
p. Bezděková Barbora
V zápisu jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
Hlasování: 7 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
dvou pracovních poradách a to 13.8. a 15.9.2014. 29.8.2014 proběhlo jednání se zástupci
Agromachnine s.r.o. Švihov a vlastníky kontaminovaných studní.
13.8.2014 bylo projednáno následující:
Smlouvy na věcná břemena vedení kanalizace, reklamace propadů na komunikaci v obci
SÚSPK, pobíhající psi po obci, poškozený plot u p. Rouba M., dopravní nehoda u hřbitova –
poškození kontejneru a kontaminace studní z hnojiště nad lomem.
15.9.2014 byl projednán dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi obcí Vřeskovice a firmou
Silnice Chmelíř s.r.o z důvodu navýšení ceny při zbudování obratiště na místní komunikaci,
dodatek ke smlouvě s firmou Agromachine s.r.o. Švihov, kterým se navyšuje cena za
pronájem pozemků, příprava veřejného zasedání, poškození pozemku p. Votýpkové vodou
z pole, úprava pozemku před KD společně se ZKD Sušice, ŠVAK – čištění kanalizace,
příprava petice na pobíhajícího psa, dopis p. Šticha ohledně vody, přiznání dotace od PK na
opravu místních komunikací ve výši 800.000,- Kč, celkové náklady na kanalizaci, vyčištění a
monitorizace současné kanalizace, rozšíření veřejného osvětlení a výstavba obratiště na místní
komunikaci.
3. Petice na MÚ Klatovy ohledně pobíhajícího psa
Starosta informoval přítomné, že na základě stížností občanů a opakovaném pobíhání psa
paní Olgy Dobízlové, bytem Vřeskovice č. 81, byla sepsána petice ve smyslu zákona č.
85/1990 Sb. o právu petičním a po podpisu bude odeslána na Městský úřad Klatovy
k přestupkové komisi.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí, aby petice po podepsání byla odeslána na Městský úřad Klatovy.
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese se nyní žádné práce neprovádí. Při kontrole nebyl zjištěn žádný problém.
Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Při posledním veřejném zasedání nebyl uložen žádný úkol.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala pouťovou zábavu, kde hrála kapela Žužlan z Lužan, turnaj ve
volejbale, připravuje vítání občánků – 7 dětí, na 18.10. je plánovaná zábava s kapelou opět
Žužlan z Lužan. Další akce už bude řešit nové zastupitelstvo. Na závěr poděkovala starostovi
jménem svým i jménem ostatních zastupitelů za práci, kterou pro obec vykonal, hlavně při
výstavbě kanalizace, která byla největší akcí za celé volební období a předala mu malý dárek.
Zub Jan - místní hospodářství
Sečení trávy po obci provádí tři brigádníci. Jeden křovinořez odvezl do opravy.

5. Rozpočtová opatření č. 5,6, a 7 na rok 2014
Majer Jan – finanční výbor
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5, které se týkalo
převodu peněz z účtu ČSOB na běžný účet ve výši 18. 500,- a výdaje byly navýšeny na
opravy v kampeličce o 50.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení výdajů u o 25.000,- Kč - zakoupení počítače do
knihovny, u ost. tělovýchovné činnosti o 1.000,- Kč – materiál pro sportovní účely, u § 1014
– Ozdravování zvířat, plodin a zvl. veterinární péče 5.000,- Kč – pobyt nalezeného psa
v útulku.
Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení výdajů u kanalizace o 120.000,- Kč, ve Fitku na elektřinu
o 8.000,- Kč, finanční dar Oblastní charitě Klatovy : 1.000,- Kč, náhrada škody na oplocení
způsobené pádem stromu ve výši 4.190,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 5 z 30.6. a č. 6 z 31.7. a schvalují
rozpočtové opatření č. 7.
6. Smlouvy o zřízení služebnosti (věcná břemena na uložení kanalizace)
Smlouvy o zřízení služebnosti zpracoval JUDr. Slavík . Protože smlouvu dosud neposlalo
Povodí Vltavy Praha, Pozemkový úřad Praha a SÚS Plzeňského kraje nebudou smlouvy dnes
schváleny.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě 01-2014 uzavřenou mezi obcí Vřeskovice a firmou Silnice
Chmelíř s.r.o.
Dodatkem ke smlouvě se navyšuje cena o 51.000,- Kč z důvodu navýšení m2 a výměny žlabu
na přejezdu. Celková cena obratiště je s DPH 453.227,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě 01-2014.
8. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy mezi obcí Vřeskovice a Agromachine,
s.r.o. Švihov
Agromachine s.r.o. Švihov zaslalo dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy, kterým
se navyšuje cena za 1 ha o 500,- Kč. Tedy celková cena za 1 ha je 1.500,- Kč a roční
navýšení je 5.851,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelé schvalují dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy.
9. Darovací smlouva mezi obcí Vřeskovice a Oblastní Charitou Klatovy
Oblastní charita Klatovy požádala o příspěvek na zajištění pečovatelské služby pro občany
v naší obci. Zastupitelé navrhli přispět částkou 1.000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Zastupitelé schvalují darovací smlouvu, která bude po podpisu odeslána a příspěvek zaplacen
na účet Oblastní charity Klatovy.
10. Náhrada škody na oplocení způsobené pádem stromu
Padlý strom poškodil oplocení p. ing. M. Rouba. Škoda byla vyčíslena odborným znalcem
na 4.190,- Kč. Zastupitelé se dohodli, že tato částka bude poškozenému vyplacena.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelé schvalují vyplacení náhrady škody.
Starosta obce p. Matoušek Václav přečetl souhrn činností, které byly za toto volební období
uskutečněny tj. od r. 2010 – až do r. 2014. Největší akcí byla výstavba kanalizace, jejíž
náklady činily bez DPH 22 mil. Kč, dotace ze SZIFu, Plzeňského kraje a příspěvky od občanů
činily 15 mil. Kč. Revolvingový úvěr je již splacen a od března letošního roku obec splácí
dlouhodobý úvěr ve výši 6 mil. Kč. Poděkoval místostarostům p.Bláhovi V. a p. Faloutové
A. za jejich účast při různých jednáních, zvláště p. Faloutové za sjednávání úvěrů v Komerční
bance v Klatovech a i ostatním zastupitelům za jejich spolupráci.
Příští rok se bude konat v obci sraz rodáků, tak by bylo dobré prostranství před kulturním
domem trochu vylepšit, popelnice přemístit mezi KD a prodejnu. ZKD Sušice bude provádět
nový nátěr prodejny. Kdo z občanů by měl nějaký návrh na vylepšení prostředí, může je
podat na obecní úřad.
p. Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Pan Bláha V. měl za úkol v době nepřítomnosti starosty řešit problém s kontaminací studní.
První závadnou vodu ve studni zjistil p. Krotký J., dle rozboru voda obsahovala enterokoky a
E-coly, toto fekální znečištění zřejmě způsobilo uložené hnojiště nad lomem. Závadná voda
byla zjištěna u dalších občanů a ti podali písemnou žádost o součinnost obce v odborné
pomoci při rychlém odstranění této příčiny. Obec zajistila schůzku s představiteli
Agromachine s.r.o. Švihov a ti přislíbili odstranění hnojiště do 14.9.2014 a úhradu nákladů na
sanaci studní občanů a zajištění pitné vody. Obec měla za úkol oslovit hydrogeologa a firmu,
která doporučí způsob sanace studní. Byly rozneseny letáky po obci a doporučeno občanům,
aby si ve svém zájmu nechali udělat rozbor vody ve studni a v případě závadnosti předali
kopii na obecní úřad. Firma Agromachine hnojiště odvezla a provedla sanaci zeminy. Další
znečištění studní nebylo zjištěno.

11. Rozprava
p. Majer J. st.
Obec měla situaci ohledně vody řešit ihned a zajistit cisternu s pitnou vodou. Požaduje dát do
zápisu, aby obec vešla v jednání s Odborem životního prostředí, aby se v této lokalitě už
žádné hnojiště nedělalo. Starosta odpověděl, že osloví Odbor životního prostředí, toto bude
jedním z bodů usnesení OZ. Další připomínku měl k volnému pobíhání psa, jak dlouho bude
trvat, než se něco stane. Využít třeba fotopastí, aby se zjistilo, kdy a čí pes běhá. Paní
Votýpková si ztěžuje na vodu, která stéká z pole a často jí zaplavuje sklep, ale tento problém
je i u paní Fikrlové a u nás. Obec by mohla zažádat o dotaci na protipovodňová opatření a být
prostředníkem mezi firmou Agromachine a poškozenými lidmi.

p. Krotký J.
Zjistil závadnou vodu již v červenci, nalil do studny chemii, vodu dvakrát vyčerpal, ale
závadné látky tam byly opět. Dokud nebylo odstraněno hnojiště, nemělo cenu sanovat studnu.
Problém stékající vody z pole by také částečně vyřešil výběr vhodné plodiny na poli.
p. Babková M.
Měla připomínku k volně pobíhajícímu psu od paní Dobízlové, který napadá lidi a děti. Ráno
v 6 hod. když jde na autobus, pes se pohybuje u čekárny a když jdou děti do školy také.
p. Majerová G.
Potvrdila slova p. Babkové, také se bojí, pes je často u jejich domu.
Starosta odpověděl, že posílal dotaz na Krajský úřad Plzeň, co v těchto případech dělat. Bylo
mu doporučeno zavolat policii, která zajistí odchyt psa a umístění do útulku. Obec hradí
náklady na psa. Když se majitel nenajde, náklady dál hradí obec.
Tento problém v obci budeme řešit peticí, kterou odešleme na Městský úřad do Klatov
k přestupkové komisi.
p. Falout J. st.
Když psa policie odchytne, proč má platit náklady obec. Starosta odpověděl, že je to
v případě, když neznáme majitele.
p. Kadlev V.
Vysvětlil přítomným situaci kolem znečištěných studní. Firma Agromachine ukládá hnůj
podle schválených plánů a to v lokalitě pod hřištěm a za lomem. Traktorista, který hnůj
navážel, udělal chybu, protože hnůj navážel o pár metrů dále. Firma Agromachine chce tento
problém řešit a občanům vzniklou škodu nahradit. V současné době je hnojiště odvezeno i
část zeminy a místo je vápnem a chloraminem zasanováno.
p. Falout J. st.
Nad lomem není vhodné umisťovat hnojiště, jsou tam silné prameny vody.
p. Duchek J.
Myslí si, že došlo k pochybení i ze strany Životního prostředí, které určuje lokality hnojiště.
Bylo by dobré oslovit Odbor životního prostředí, aby i obec se mohla vyjádřit k havarijnímu
plánu o umisťování hnojiště. Určitě by to nemělo být v blízkosti obce.
Ing. Falout J.
Poděkoval starostovi za kanalizaci v obci a tázal se, zda má zastupitelstvo připravený plán o
předání pokladny a dalších věcí, protože končí volební období.
p. Kadlec V.
Měl dotaz, kdy bude moci kolaudovat svůj dům. Odpověděl mu místostarosta p. Bláha V.,
který má za úkol řešit vybudování místní komunikace na Dědinkách. Projektant ing. Stehlík
zpracoval projekt, který minulý týden zaslal na obec k odsouhlasení a pak jej předá na úřad
v Klatovech.
p. Hrubý J.
Navrhoval udělat předvolební schůzi, kde by se představili noví kandidáti, řekli občanům,
jaké mají plány nebo představy, co by pro obec chtěli udělat.

p. Falout J. st.
Obce se vylidňují, i když se to naší obce netýká, bylo by třeba dělat vše proto, aby se zde
život rozvíjel. Návrh na vybudování nové cyklostezky směrem na Mstice.
U p. Mračka a p. Kypetové stéká hodně vody s komunikace směrem k jejich domu.
Starosta odpověděl, že pro získání nových stavebních parcel by bylo dobré vykoupit pozemky
a zasíťovat je společně, aby to nebylo jako v lokalitě na Dědinkách a vybudování chodníků
v obci.
p. Krotký J.
Problémy s pozemky by vyřešila komplexní pozemková úprava, ale plány obce jsou také
omezeny financemi.
p. Matoušek V.
Uspořádá předvolební setkání s kandidáty, aby se občanům představili a sdělili jim své plány,
co by pro obec chtěli udělat.
p. Ruth V.
Rozhodl se, že bude nadále kandidovat a pokud bude zvolen, chtěl by pokračovat v práci
v lese, která ho baví.
12. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 23. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová A. a tázala se přítomných, kdo má k návrhu usnesení nějaké připomínky nebo jiné
návrhy. Přihlásil se p. Kadlec V. a požadoval, aby obec oslovila firmy i soukromé, které mají
povinnost zpracovat havarijní plán, aby jej doložily na obecní úřad. Návrh pana Kadlece byl
doplněn do usnesení a protože nikdo z přítomných neměl jiné připomínky ani návrhy,
požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení z 23. veřejného zasedání byl schválen přítomnými členy OZ.
13. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 21.20
hodin.
Vřeskovice dne :
Zapsala :

17.9.2014
Kašparová Hana

