ZÁPIS
z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 9.6.2022
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 4
Smlouva na zajištění stavebního dozoru při výstavbě přivaděče vody
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Smlouva na výstavbu přivaděče vody
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. Přítomno bylo 7
členů OZ – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem. Navrhl doplnění do zveřejněného programu bod č. 4/1
– Rozpočtové opatření č. 5 a bod č. 7/1 – Dofinancování DA z rozpočtu obce. Nikdo ze
zastupitelů neměl k programu připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 13.5.2022 : p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
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
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 13.5.2022, se sešli zastupitelé na jedné
pracovní poradě 6.6.2022 a bylo projednáno následující : výběrové řízení na přivaděč vody
z vrtu vyhrála firma VAKSERVIS Klatovy. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy. Dozor
bude provádět ing. Šlemenda, odpady – od 1.7.22 se zdražují odpady, popelnice o 100,- Kč.

20.6.22 bude firma Vekra provádět výměnu oken, je třeba přestěhovat věci v autobusové
garáži. Štěpkování větví – nabídka 30.000,- Kč, faktura 67.500,- Kč. Konečná cena je po
projednání 55.000,- Kč. Na dětské hřiště zbývá dodat oblázky, dodělat obrubníky a povrch
pod pyramidou.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese probíhala těžba a přibližování dřeva, prodáno bylo 4,35 m3 dřeva. Obec získala
příspěvek z Ministerstva zemědělství ve výši 6.960,- Kč na obnovu lesního porostu.
Hodan Michal – výbor pro místní hospodářství
Poděkoval občanům za sekání trávy u svých domů, na obecních pozemcích nyní seká p.
Kozák se synem, koupaliště je napuštěné a zapnutá filtrace.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Na sobotu 11.6.2022 jsou naplánovány rybářské závody, od 7.00 hod. pro dospělé a od 11.00
hod. pro děti, 18.6.2022 bude Dětský den, pouťový turnaj nebude, jen atrakce, 16.7.2022 bude
turnaj ve volejbalu, hlavní akcí roku bude sjezd rodáků a oslavy založení obce 27.8.2022.
Drda Jaroslav – výbor pro odpadové hospodářství a správu budov
Poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigády na dětském hřišti, větve u budovy ČOV byly
seštěpkovány, ale z důvodu vysoké ceny za práci se bude příště likvidovat pálením za
asistence členů SDH.
4. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4 na rok
2022, které bere zastupitelstvo na vědomí. Jednalo se o příjem za prodej dřeva, § 1032, pol.
2111 – navýšení o 10.000,- Kč.
4/1 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 5 navyšuje příjmy u pol. 4116 – finanční příspěvek na obnovu
lesního porostu ve výši 6.960,- Kč a výdaje u § 5512 – Požární ochrana, pol. 5171 – oprava
garáže na auto SDH o 400.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno.
5. Smlouva na zajištění stavebního dozoru při výstavbě přivaděče vody
Předmětem smlouvy je zajištění prací a činností spojených s řádným výkonem funkce
technického dozoru investora při provádění výše uvedené stavby. Technický dozor bude
vykonávat ing. Šlemenda Tomáš – výše odměny je 80.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na zajištění stavebního dozoru byla schválena.

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Předmětem smlouvy mezi obcí a firmou ČEZ je zřízení věcného břemene na pozemcích ve
vlastnictví obce. Celková výměra rozsahu věcného břemene je 1210bm/727,8 m2.
Jednorázová náhrada za věcné břemeno je ve výši 30.100,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla schválena.
7. Smlouva na výstavbu přivaděče vody
Stavbu „Vřeskovice napojení vrtu HV 1 pro nové odběrové místo“ bude provádět firma
VAK SERVIS s.r.o. Klatovy. Termín zahájení prací je 1.7.2022. Nabídková cena díla vč.
DPH je 6,110.250,61 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na výstavbu přivaděče vody byla schválena.
7/1 Dofinancování dopravního automobilu z rozpočtu obce
Pořizovací cen dopravního automobilu je 1,123.926,- Kč. Obec obdržela Rozhodnutí o
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- Kč. Z Plzeňského kraje přislíbena
dotace ve výši 300.000,- Kč a rozdíl ceny obec dofinancuje z vlastního rozpočtu.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování (p. Kypetová Jaroslava)
Dofinancování dopravního automobilu bylo schváleno.

8. Rozprava
Nikdo z přítomných se do rozpravy nepřihlásil.
9. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise Faloutová Andrea a tázala se, kdo
má nějaké připomínky nebo jiné návrhy. Protože nikdo z přítomných se nepřihlásil, nechala o
návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 22. veřejného zasedání bylo schváleno.
10. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi zakončil v 19.30 hod.

Vřeskovice dne : 9.6.2022
Zapsala :
Kašparová Hana

