Z Á P I S
z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.9.2010
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Zprávy předsedů komisí a výborů
Smlouva o spolupráci – projekt Komunitní plánování
Smlouva o zpracování projektové dokumentace
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.30 hodin v restauraci
kulturního domu. Přítomno 5 členů OZ. Omluven ing. Blohmann Miroslav a Zub Jan.
Starosta přivítal přítomné občany a seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav
ing. Falout Josef
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 30.6.2010:

p. Duchek Josef
p. Matoušek Václav

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Štich Luděk, p. Kadlec Vladimír
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Krotký. Od posledního
veřejného zasedání, které se konalo 30.6.2010, se OZ sešlo na třech poradách a to 28.7., 9.8. a
8.9.2010. Na těchto poradách bylo projednáváno : opravy v kulturním domě – opravy el.
rozvoddů, na WC výměny umývadel a toalet, nové obklady, v restauraci výměna lina a
sporáku, v šatně výměna lina a desek na pultech.. Dále se projednávaly přípravy na sraz
rodáků – zajištění a prodej upomínkových předmětů, zajištění obědů, kulturního programu a

dalších organizačních záležitostí, přípravy na volby do zastupitelstva obce i do Senátu, místní
projednávání přípravy výstavby ČOV a kanalizace, oprava šaten TJ Vřeskovice a příprava
dalšího veřejného zasedání..
3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4
S rozpočtovými změnami seznámil přítomné starosta obce p. Krotký. V příjmové části to
bylo z akce rodáci – příspěvek na stravu, vstupné a prodej upomínkových předmětů – 50.000,Kč. Ve výdajové části činily nejvíce náklady na opravy v KD – 285.000,- Kč, nákup zboží
pro rodáky ve výši 31.000,- Kč, nákup sekačky – 11.000,- Kč, navýšení příspěvku pro Město
Švihov na MŠ a ZŠ o 43.000,- Kč, příspěvek církvi na opravu hodin na kostele ve výši 4.000,Kč a příspěvek Městu Klatovy na komunitní plánování sociál. služeb ve výši 2.000,- Kč.
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodřáství
V lesích bylo provedeno chemické ošetření mladého porostu, pro letošní rok se další práce
neplánují až zjara nákup a výsadba mladých stromků..
p. Duchek Josef – kontrolní výbor
Zadané úkoly z posledního veřejného zasedání ohledně rozpočtových opatření a přípravy
smlouvy s ing. Tachovským při vyřízení dotace na kanalizaci a ČOV.
p. Matoušek Václav – odpadové hospodářství
Informoval přítomné, že po opravách v kulturním domě došlo na bílení a úklid.
Kontejnéry u hřbitova byly vyvezeny.
ing. Falout Josef – kulturní komise
Hlavní kulturní akcí v naší obci byl sraz rodáků, na jejíž přípravě se podílelo mnoho občanů a
dětí. Akce se zdařila ke spokojenosti našich rodáků.
5. Smlouva o spolupráci – projekt Komunitní plánování
Město Klatovy požádalo naši obec o příspěvek na vydání brožur „Průvodce sociálními a
doprovodnými službami“ v rámci zajištění projektu Komunitního plánování sociálních služeb.
Příspěvek se určuje dle počtu obyvatel a pro naši obec činí 1.983,- Kč.
Hlasování po rozpravě.
6. Smlouva o zpracování projektové dokumentgace
Starosta seznámil přítomné se smlouvou na zpracování projektové dokumentace za účelem
získání dotace s ing. Tachovským z Klatov, který bude zastupovat obec při podání žádosti o
dotaci. Jeho odměna činí na základě smlouvy 20.000,- Kč a 2,5 % z celkové výše dotace.
Hlasování po rozpravě.

7. Rozprava
p. Šťastný M. - požádal o zajištění sezonní známky na odpady, vývozy na půl roku pro sebe
a pro bratra p. Šťastného J.
p. Beran V. - tázal se, proč nebyl na seznamu účastníků řízení ohledně kanalizace.
Odpověděl starosta, když nevede kanalizace na jeho pozemku, není účastníkem řízení,
k domu bude mít pouze přípojku. Dále upozornil na nepořádek v rokli u Biřkova, lidé tam
naváží trávu a další odpady. Značku u spojnice Biřkov-Lhovice „Zákaz vjezdu“ řidiči
nerespektují, silnice se tam propadá. Obává se o narušení své studny až se tam bude kopat
kanalizace.
p. Velíšek Z. – v rámci šetření navrhuje omezit svícení na záchodech a na chdbě v KD.
Nainstalovat čidla, aby se svítilo jen v případě potřeby.
p. Kadlec V. – měl dotaz, zda se počítá s kanalizací po celé obci a zda by nešlo umístit ceduli
„Obytná zóna“ u spojnice mezi Biřkovem a Lhovicemi. Starosta odpověděl, že ceduli dát
nelze, až se budou provádět stavební práce, budou roury vyměněny za silnější.
p. Šťastný M. – upozornil na zanešené strouhy při cestě k Roupovu, starosta odpověděl, že
toto nejsou pozemky obce, ale Plzeňského kraje. Bude třeba upozornit dopisem příslušný
odbor, aby toto dal do pořádku.
p. Kadlec V. - měl dotaz, které pozemky se budou sekat v obci a nabídl možnost řešení
odvozu posekané trávy na pozemek Agromachine Švihov. Starosta p. Krotký mu odpověděl,
že se bude sekat u pomníku, na hřbitově, u rybníka a na hřišti a dětském hřišti. Na další obec
nemá dostatek financí.
p. Štich L. – připmínka k LED světlům veřejného osvětlení, zda jsou efektní a proč nejde
rozsvítit o půl hodiny déle a ráno dříve vypnout. Opověděl p. Matoušek, že světla jsou
úsporná a mají delší životnost. Nová světla se instalují jen na rozšíření veř. osvětlení nebo se
postupně vyměňují špatné za nové.
p. Kadlec V. – tlumočil osobní názor, že postrádá účast nových kandidátů na veřejném
zasedání, kde by se představili a sdělili, jaké mají plány na příští volební období pro obec.
p. Hrubý J. – ztotožnil se s názorem p. Kadlece, že neúčast nových kandidátů nedělá dobrý
dojem , zda mají zájem o tuto práci. Odpověděl starosta p. Krotký, že noví kandidáti se
představí na další schůzi, kde budou mít možnost hovořit s voliči o svých plánech.
p. Duchek M. – poděkoval zastupitelům za práci, kterou pro obec vykonali.
Starosta vyzval přítomné členy OZ, zda souhlasí s podpisem smlouvy mezi Obcí Vřeskovice a
Městem Klatovy na výtisk brožury, s podpisem smlouvy na zpracování projektové
dokumentace mezi Obcí Vřeskovice a Ing. Tachovským Jaroslavem a s rozpočtovým
opatřením č. 3 z 31.8. a č. 4. z 22.9.2010.
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasí.

8. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout Josef přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné, zda
mají připomínky nebo jiný návrh k usnesení. Připomínky k usnesení ani jiné návrhy nebyly
vzneseny, nechal předseda přítomné členy hlasovat.
Hlasování: s návrhem usnesení z 22. veřejného zasedání souhlasili všichni přítomní členové
OZ.
9. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 21.00 hod.

Vřeskovice dne 22.9.2010
Zapsala : Kašparová Hana

