Z Á P I S
z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 17.12.2012
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 7/12 a 8/12
Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu č.CZ.1.06/2.1.00/06.06749,
Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Klatovy I-III mezi obcí a Triadou,
spol. s.r.o.Praha
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu stavby č. IV-12-0008298/VB/002 na pozemcích par.č. 605/3, 607/8
a 1608/3 v k.ú. Vřeskovice mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Projednání návrhu rozpočtu na r. 2013
Konání veřejné sbírky: Finanční pomoc rodině Jana Míky k obnově
rodinného domu čp. 105 v obci Vřeskovice, který byl zničen požárem dne
11.12.2012
Návrh smlouvy o půjčce ve výši 200.000,- Kč pro pana Jana Míku, nar.:
19.7.1962, bytem Vřeskovice 105, 334 01 Přeštice. Účel půjčky: Finanční
pomoc rodině Jana Míky k obnově rodinného domu čp. 105 v obci
Vřeskovice, který byl zničen požárem dne 11.12.2012.
Jmenování inventarizačních komisí
Vydání změny č. 1 ÚPN obce Vřeskovice formou opatření obecné povahy
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Schválení rozpočtu na r. 2013
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. 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. Bláha Václav, p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 6.11.2012 : p. RuthVáclav
p. Majer Jan
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:

Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
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 zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání na
dvou pracovních poradách a to 26.11. a 29.11. 2012. Na poradě 26.11. byly projednány
následující záležitosti: pronájem restaurace p. S. Bögiové, JSDHO – školení, evidence,
vybavení bude zajišťovat p. Zub Jan, žádost o změnu termínu průběžné platby na SZIF, platba
je posunuta na leden 2013, vybavení kuchyně v KD a kontrola vody, průběh úprav
v kampeličce, stížnost p. Šticha, projekt na obratiště, změna územního plánu č. 1, zásobník
projektů mikroregionu Běleč – doplnění pro r. 2014-2020 (výkup pozemků pro stavební
parcely, vč. inženýr. sítí, zřízení pečovatelského domu pro seniory, rekonstrukce obecních
budov – KD, kampelička, autobusová garáž, rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení,
rekonstrukce obecního rozhlasu, dětské hřiště), cenu palivového dřeva z obecních lesů,
výsledky I. dotazníku pro občany.
Na poradě 29.11.2012 se projednávala příprava rozpočtu na r. 2013, dluh bývalého nájemce
restaurace p. Zábrana za byt a restauraci - zbývá uhradit 19.670,- Kč, ošetření a poražení
stromů v obci na základě posouzení ing. Jana Spěváčka a dotazník č. II.
3. Rozpočtové opatření č. 7 a 8 na rok 2012
Rozpočtové opatření přednesl přítomným předseda finančního výboru p. Majer Jan. U
rozpočtového opatření č. 7/2012 byly navýšeny výdaje u kap. 41 – Všeobecná pokladní
správa o příspěvek na opravu hodin na kostele ve výši 8.000,-, u kap. 19 – Místní správa na
poradenské a právní služby o 40.000,- Kč a u kap. 02 – Vodní hospodářství na opravu
rozvodů vody o 10.000,- Kč. U rozpočtového opatření č. 8/2012 byla u kap. 41 – Všeobecná
pokl. správa schválena půjčka p. Míkovi na opravu domu z důvodu požáru a to ve výši
200.000,- Kč, u kap. 39 – Místní hospodářství na opravu veř. osvětlení ve výši 5.000,-, u kap.
19 – Místní správa – dotace pokladny z běžného účtu ve výši 50.000,- Kč, u kap. 16 –
Kulturní činnost na vybavení kuchyně ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 na rok 2012.
4. Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu pro Rozvoj služeb eGovernmentu
Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06749 je určena na rozvoj
služeb eGovernmentu v ORP Klatovy I-III. Smlouvu zaslala společnost Triada s.r.o Praha a
po odsouhlasení a podepsání bude zaslána zpět.
Hlasování: smlouva byla odsouhlasena všemi členy OZ.
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
stavby

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby
č. IV-12-0008298/VB/002 na pozemcích p.č. 605/3, 607/8 a 1608/3 v k.ú. Vřeskovice se
uzavírá mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín z důvodu výstavby čistírny odpadních vod a
kanalizace.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
S návrhem rozpočtu na rok 2013 seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer
Jan. Rozpočet je sestaven jako schodkový a to z důvodu výstavby kanalizace v obci. Příjmy
činí 2,716 mil. Kč, výdaje 14,716 mil. Kč. Schodek ve výši 12 mil. bude kryt krátkodobým a
dlouhodobým úvěrem. V návrhu rozpočtu nejsou již kapitoly, ale paragrafy a položky.
Hlasování o rozpočtu bude až po rozpravě.
7. Konání veřejné sbírky jako finanční pomoc rodině p. Míky
11.12.2012 došlo k požáru rodinného domu p. Míky Jana, Vřeskovice č. 105, proto
zastupitelé navrhli uspořádat veřejnou sbírku na pomoc rodině k obnově jejich domu.
Hlasování: všichni členové OZ souhlasí s konáním veřejné sbírky. Starosta podá žádost na
Krajský úřad o souhlas s konáním sbírky a zajistí zavedení účtu, na kterém budou
finanční prostředky shromažďovány.
8. Návrh smlouvy o půjčce pro p. Jana Míku
P. Míka Jan požádal obec o finanční pomoc k obnově rodinného domu a to formou půjčky
ve výši 200.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s návrhem smlouvy. Starosta p. Matoušek zajistí sepsání
smlouvy o půjčce u JUDr. Slavíka, kde bude stanovena lhůta a výše splátek a
další potřebné údaje.
9. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012 starosta Matoušek Václav jmenoval
tyto komise:
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Bláha Václav
členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml.
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav

Zařízení OÚ:

předseda: p. Bezděková Barbora,
členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea,
členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

předseda: p. Majer Jan ml.
členové: p. Zub Jan, p. Lehocký Ladislav ml.

Místní hospodářství:

předseda: p. Zub Jan
členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav

Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
předseda: p. Bezděková Barbora
členové: p. Majer Jan ml., p. Kašparová Hana
Hlasování: členové OZ souhlasí se jmenováním komisí.
10. Vydání změny č. l ÚPN obce Vřeskovice formou obecné povahy
Starosta seznámil přítomné o vydání změny č. 1 ÚPN obce Vřeskovice formou obecné
povahy. Návrh změny zpracovala Ing. arch. Irena Langová. Tento návrh není v rozporu
s platnou Politikou územ. Rozvoje ČR ani schválenými Zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje. Vystavení návrhu změny č. 1 bylo řádně oznámeno, v předepsané lhůtě
nebyly podány žádné připomínky ani námitky vlastníků nemovitostí a ani sousedních
územních obvodů.
Hlasování: členové OZ souhlasí s vydáním změny č. 1 ÚPN obce Vřeskovice.
11. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Zub Jan – místní hospodářství
Informoval o přípravě techniky a školení Zásahové jednotky, u požárního vozu je třeba
výměna akumulátorů.
p. Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
V měsíci lednu se budou prodávat známky na popelnice, termín a ceny budou ve Vřeskováku
a ve skříňce OÚ, v kulturním domě se prováděla oprava rozvodů vody, do kuchyně se
kupovala myčka, lednice, nerez stolek a odsavač par. V budově kampeličky byla ukončena
rekonstrukce WC.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o akcích, které se uskutečnily a to divadlo v KD „Jak oženit pana
lékárníka“, 17.11. lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka 8.12.
Akce, které se budou konat a na které všechny občany zve : 30.12. turnaj ve stolním tenise,
31.12. silvestrovská zábava – p. Tureček, 1.1. novoroční šlápota, 12.1. výstup na Stramchyni
a dětský maškarní karneval.
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
Navrhl stanovit cenu za prodej palivového dřeva z obecního lesa ve výši 120,- Kč za 1 m3.
Starosta Matoušek Václav informoval občany o budování kanalizace v obci, o změně
stavbyvedoucího a o ukončení prací ve středu 19.12.2012.

12. Rozprava
p. Krotký J.
Měl připomínku k návrhu rozpočtu, aby p. Majer u každé položky upřesnil, čeho se týká.
Uloženo p. Majerovi vyvěsit výkaz Fin do vývěsní skříňky. Dále upřesnit informace o sbírce a
půjčce pro p. Míku Jana.
p. Duchek J.
Návrh rozpočtu není přehledný pro občany. Dále chtěl upřesnit informace, co se schvalovalo
za změnu v územním plánu. Odpověděl p. Matoušek.
p. Kadlec V.
Požadoval upřesnění rozpočtu na dalším veřejném zasedání. Měl dotaz, zda obec poskytne
příspěvek na činnost TJ Sokol. Starosta odpověděl, že v příštím roce obec nebude přispívat
na činnost TJ Sokol.
p. Falout J.
Měl stejný dotaz ohledně příspěvku od obce pro TJ Sokol.
p. Duchek J.
Informace o webu obce a oprava věžních hodin.
p. Matoušek V.
Návrh rozpočtu byl ve zkrácené verzi, rozpočet bude podrobnější a vyvěšen dle požadavků.
13. Schválení rozpočtu na r. 2013
Starosta se tázal přítomných, zda má někdo nějaký návrh k doplnění rozpočtu. Nikdo
z přítomných žádné návrhy ani změny nepodal, proto nechal o návrhu rozpočtu hlasovat.
Hlasování: členové OZ souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2013.
14. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise p. Andrea Faloutová a tázala se
přítomných, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné návrhy. Žádné připomínky ani
návrhy nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 14. veřejného zasedání OZ.
15. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a tlumočil poděkování
od p. J. Míky za poskytnutou pomoc při likvidaci po požáru jejich domu. Schůzi zakončil ve
20.45 hod.
Vřeskovice dne : 17.12.2012
Zapsala :
Bezděková Barbora

