Z Á P I S
z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.4.2010
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Koupě pozemku parc.č. 23/2 v k.ú. Vřeskovice
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.00 hodin v restauraci
kulturního domu. Přítomni všichni členové OZ. 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
p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 20.1.2010:

p. Duchek
ing. Blohmann Miroslav

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Matoušek Václav
Členové: p. Bohuslav Jiří, Zub Karel ml.
Hlasování: všichni 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 p. Krotký. Od posledního
veřejného zasedání se OZ sešlo na dvou poradách a to 9.2. a 17.3.2010. Obecní zastupitelé
projednávali tyto záležitosti : splácení úvěru TJ – zástupci TJ nás informovali, že jim zbývá
ještě splatit 420.000,- Kč. Územní plán obce – probíhá zpracování návrhu na změnu č. l.
Žádost o dotace ze SZIFu Č. Budějovice, ve které jsme žádali o prostředky na opravu cest,
bezdrátový rozhlas a kanalizaci. Tato nám byla opět zamítnuta. Dále jsme žádali o dotaci
z Programu rozvoje venkova u Plzeňského kraje na rekonstrukci kulturního domu, kde je
třeba předělat sociální zařízení, v restauraci vyměnit lino a zrekonstruovat kuchyni. Příprava

rodáků je již v plném proudu. Estrádní vystoupení bude zajištěno místními občany. Jako
upomínkové předměty byly vybrány korbel, svícen a svíčka. V obci byly nainstalovány 2 ks
svítidel s LED žárovkami, které jsou úsporné. Tato světla by se použila na rozšíření veřejného
osvětlení a postupně by nahrazovala i stará a nefunkční světla. Internetové stránky obce
zpracoval p. Zdeněk Kuna a v současné době odpovídají aktuálnímu stavu. Posledním bodem
bylo projednání projektu optické datové sítě, které připravil Plzeňský kraj a na který budou
žádat o dotace z EU. Obecní zastupitelé odsouhlasili zapojení do tohoto projektu.
3. Koupě pozemku parc.č. 23/2 v k.ú .Vřeskovice
Koupě pozemku byla projednána s majitelem p. Janem Mračkem a další potřebné
náležitosti budou řešeny kupní smlouvou. Pozemek má výměru 831 m2 a cena je stanovena
dohodou ve výši 49.860,- Kč.
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav lesní hospodářství
V lesním porostu na Stramchyni provedl vyřezání bezů, bude vysazovat mladé stromky –
borovice a provede chemické ošetření.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Seznámil přítomné s kontrolou činnosti komisí – finanční, kulturní, pro místní hospodářství,
lesní a odpadové hospodářství. Všechny komise plní řádně zadané úkoly, pro které byly
zřízeny a nebyly shledány žádné nedostatky.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Informoval občany o účasti na školení ohledně odpadů, odstranění černé skládky, které se
poslední dobou hodně vyskytují, musí provést majitel pozemku na své náklady. Tento případ
se stal asi před měsícem, kdy obec na své náklady musela zlikvidovat černou skládu na poli u
Biřkova. Dále informoval o přípravě rekonstrukce v kulturním domě.
ing. Falout Josef, kulturní komise
Přípravou srazu rodáků se zabývá komise, která byla k tomuto účelu stanovena. Kulturní
program je již připraven z vlastních zdrojů, další vystoupení budou mít děti a TJ zajistí
sportovní utkání na hřišti. Na 8. květen je plánovaná akce Den matek a 9. května vítání
nových občánků.
p. Zub Jan, místní hospodářství
Zajistil prohlídku a opravu traktůrku a sekačky v Mountfieldu v Klatovech, zahradní technika
je teda připravena na léto. Dále připoměl opravu cesty na Dědinkách, kde se po zimě udělaly
trhliny.
p. Krotký Jan
Ve Vřeskováku obec informovala občany, aby se vyjádřili k veřejnému osvětlení, kde byla
nainstalována dvě světla s LED žárovkami. Reagoval pouze jeden občan a to p. Majer J.ml.,
který souhlasí s touto technologií. Nová světla jsou úsporná. Městký úřad v Přešticích nám
zaslal oznámení, že 25.5.2010 bude veřejné projednání změny územního plánu obce Roupov.

5. Rozprava
p. Kadlec Vladimír
Informoval se na pozemek parc. č. 23/2, kam až vedou jeho hranice a proč jej obec vykupuje,
k jakému účelu. Odpověděl mu starosta, že pozemek se nekupuje jen pro cvičení hasičů, ale
že na tomto pozemku povede kanalizace a i část obecní cesty. Opakovaně si ztěžuje na cestu
před jeho domem a na možnost odvodnění z jeho pozemku. Odpověděl mu místostarosta p.
Matoušek. Původně se zamýšlelo udělat část kanalizace poblíž jeho pozemku, ale jen materiál
by činil 150.000,- Kč a tak se od tohoto záměru upustilo. Pokud nebude dotace přislíbena,
nebude se obec do této akce pouštět. Odvodnění jeho pozemku si musí vyřešit sám dle plánů a
obec mu umožní se napojit přes obecní pozemky do stávající kanalizace samostatnou
přípojkou. Požaduje toto zapsat do usnesení.
p. Falout Josef st.
Navrhoval, aby se toto řešilo vyhloubením strouhy a položením roury od p. Kadlece.
p. Brejcha Václav
Upozornil, že na Dědinkách je dosud neposečená tráva, pozemek pod p. ing. Blohmannem
není dosud upraven, kde měla být točna. Obec by měla upozornit majitele nemovitostí, které
jsou ve špatném stavu, aby se snažili je opravit do srazu rodáků. Např. budova bývalého
konzumu na návsi je v havarijním stavu.
p. Hrubý Jan
Měl dotaz ohledně dovezených rour, na co měly být použity. Odpověděl starosta, materiál
byl určen do Biřkova, řidič si popletl obec.
p. Kadlec Vladimír
Chtěl vědět, zda se budou měnit všechna světla veřejného osvětlení. Odpověděl starosta, že
zatím jen dvě a postupně se budou nahrazovat novými.
p. Kadlecová Hana
Požaduje rozšíření veřejného osvětlení u cesty pod jejich domem .
6. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise p. Matoušek Václav přečetl návrh usnesení, který byl na žádost
p. Kadlece doplněn o č. parcel obecních pozemků, přes které se bude napojovat do kanalizace.
Nikdo z přítomných neměl k návrhu připomínky, proto požádal členy OZ o hlasování.
Hlasování: návrh usnesení z 20. veřejného zasedání byl přítomnými členy OZ schválen.
7. Závěr
Schůzi zakončil starosta obce p. Krotký ve 20.45 hod. a poděkoval všem za účast.

Vřeskovice dne 7. dubna 2010
Zapsala :
Kašparová Hana

