ZÁPIS
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 19.12.2019
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zprávy předsedů výborů
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Dodatek č. 3 ke smlouvě se ZKS a.s.
Smlouva o likvidaci rostlinných olejů a tuků
Smlouva o zapojení se do projektu „Zelená obec“
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo všech 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném
zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky. Starosta navrhl program doplnit u bodu 3 o bod 3/1 rozpočtové opatření č. 10 a
doplnění bodu 7 o bod 7/1 – stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu a bod 7/2 –
projednání žádosti SDH Vřeskovice a TJ Vřeskovice o finanční příspěvek.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl doplněn a přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 19.11.2019 :
Jmenování zapisovatele :

p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
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
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Stromy napadené kůrovcem byly poraženy, zatím zůstávají v lese na skládce, v příštím roce
budeme za spolupráce lesního hospodáře p. Konůpka shánět odbyt.

Toman Jan – kontrolní výbor
Od posledního veřejného zasedání nebyl zadán žádný úkol.
Hodan Michal – výbor pro místní hospodářství
Tři posypové nádoby byly rozmístěny po obci, zbývá ještě jedna a to do ulice u p. Simbartla
Karla.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal rozsvícení vánočního stromu – účast asi 120 lidí, vítání 11 nových
občánků, vánoční besídku a v neděli 22.12 přivezou skauti ke stromku na návsi betlémské
světlo. Na Silvestra proběhne společný přípitek u odpočívky u Lhovic, 1.1. novoroční šlápota,
4.1.2020 turnaj ve stolním tenisu, 5.1.2020 tříkrálová sbírka.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
Neměl zadán žádný úkol.
3/1 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2019
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala přítomné o rozpočtovém
opatření č. 10, kterým byly navýšeny výdaje u par. 2310 – Pitná voda o 45.000,- Kč, u par.
3392 – Zájmová činnost v kultuře o 15.000,- Kč, u par. 3419 – Ostatní sportovní činnost o
10.000,- Kč a u par. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu o 10.000,- Kč. Současně byly
poníženy výdaje u par. 2212 – Silnice o 80.000,- Kč.
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 10 na vědomí.
4. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Na základě žádosti o dotaci na vrt na pitnou vodu pro obec byla zaslána smlouva ze SFŽP
ČR, která stanoví pravidla čerpání finančních prostředků. Výše podpory činí 349.170,- Kč.
Smlouva bude po podpisu zaslána zpět na SFŽP ČR. Množství vody z vrtu je dle informace
starosty dostačující a kvalita je dobrá.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byla schválena.
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě se ZKS a.s.
Dodatkem č. 3 ke smlouvě se ZKS a.s. Plzeň se upravuje navýšení ceny za vývoz odpadů o
3 %. Dle informace p. Petruse z jednání na mikroregionu Běleč se stát snaží o minimalizaci
odpadů, do r. 2025 se cena za 1 t odpadu na skládku zvýší asi 3x.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 3 ke smlouvě se ZKS a.s. byl schválen.
6. Smlouva o likvidaci rostlinných olejů a tuků
Předmětem smlouvy mezi obcí a firmou TRAFIN OIL, a.s. je sběr a likvidace olejů a tuků
z domácnosti. Firma dodá nádobu o objemu 210 l, do které se budou ukládat oleje a tuky

v pevných obalech (např. v PET lahvích). Cena za sběr a likvidaci odpadu je stanovena jako
měsíční poplatek za jeden kus sběrné nádoby vč. DPH ve výši 119,79 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o likvidaci rostlinných tuků a olejů byla schválena.
7. Smlouva o zapojení se do projektu „Zelená obec“
Projekt „Zelená obec“ představuje sběr a likvidaci baterií a elektrospotřebičů. Na základě
smlouvy mezi obcí a společností REMA Praha bude do obce umístěna nádoba o objemu 100 l
na drobné elektrozařízení a baterie. Firma zajistí bezplatný odvoz i větších elektrospotřebičů
jako jsou lednice, bojlery, televize atd.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o zapojení se do projektu „Zelená obec“ byla schválena.
7/1. Stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu
Poplatek za odvoz komunálního odpadu se od loňskému roku nepatrně navýšil a to
z důvodu navýšení ceny firmy ZKS a.s. Plzeň.
Vývoz :
1 x týdně
2.700,- Kč
Kombinovaný
2.300,- Kč
1 x 14 dní
1.800,- Kč
1 x měsíčně
1.000,- Kč
Jednorázový
100,- Kč
Slevy ve výši 300,- Kč zůstávají zachovány pro samostatně žijící občany důchodového věku a
matky samoživitelky mající ve své péči alespoň jedno dítě mladší patnácti let.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Poplatek za odvoz komunálního odpadu byl schválen.
7/2. Žádost SDH Vřeskovice o neinvestiční dotaci
SDH Vřeskovice podal žádost o neinvestiční dotaci na činnost spolku na rok 2020.
Požadovaná výše dotace činí 40.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádost o dotaci pro SDH byla schválena
7/3. Žádost TJ Vřeskovice o neinvestiční dotaci
TJ Vřeskovice podala žádost o neinvestiční dotaci na činnost spolku v r. 2019 ve výši
10.000,- Kč. O částku 10.000,- Kč dojde k navýšení rozpočtu u par. 3419 – Ostatní sportovní
činnost – rozpočtové opatření č. 11 nar. 2019.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Žádost o dotaci a rozpočtové opatření č. 11 na r. 2019 bylo schváleno.
Na základě žádostí o dotaci budou sepsány veřejnoprávní smlouvy.

8. Rozprava
Krotký J. - informace o cestě na Dědinkách, od ledna začne firma s bagrováním a přeložkou
kabelu CETIN u p. Eichlera a p. Brejchy.
Nikdo jiný se do rozpravy nepřihlásil, proto starosta rozpravu ukončil.
9. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se
přítomných, kdo má nějaké připomínky nebo doplnění. Nikdo se nepřihlásil, proto nechala o
usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 8. veřejného zasedání bylo schváleno.
10. Závěr
Na závěr starosta poděkoval za účast a popřál všem hodně zdraví a štěstí v novém roce a
schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

19.12.2019
Kašparová Hana

