ZÁPIS
ze 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 20.2.2019
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 9 na r. 2018
Smlouva s TJ na koupi objektu čp. 118
Smlouva s TJ na koupi pozemku č. 34/1
Smlouva s Římskokatolickou farností na koupi pozemku č. 34/2
Smlouva s GDPR Služby s.r.o.
Výběr firem na opravu KD
Žádost o dotaci z programu PSOV
Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 18.30 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 v programu změnu u bodu 5 a 6 takto :
5) Smlouva s firmou Windov Holding a.s. na dodávku oken a dveří do KD
6) Nabídka firmy ČEZ ESCO na levnější dodávku elektřiny na 3 roky
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl doplněn o změnu a přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 13.12.2018 :
Jmenování zapisovatele :

p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
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. Matoušek Václav
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta seznámil přítomné občany s činností zastupitelstva od posledního veřejného
zasedání, které se konalo 13.12.2018. Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.

9.1.2018 – opravy v kulturním domě zadány několika firmám, na opravu schodů, soklu, nátěr
fasády a okna. Cesta na Dědinkách – 14.2.2019 proběhne místní šetření, veřejné osvětlení,
vypovězení smlouvy ohledně GDPR, změna webových stránek obce, zimní údržba cest,
dotace z PSOV a návrh na rekonstrukci objektu sauny.
21.1.2019 – projednání nabídek zednických firem, bezdrátový rozhlas, inventury na obecním
majetku, příprava veřejného zasedání, zálohy na elektřinu od ČEZu na r. 2019, likvidace olejů
z domácností.
12.2.2019 – projednání nabídek malířských firem, realizace průzkumného vrtu na vodu,
nabídka na okna a dveře v KD, podklady pro veřejné zasedání, jednání ohledně zádržných
nádrží na dešťovou vodu, pronájem kulturního domu – akce a termíny bude evidovat p. Drda
Jaroslav.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Po sněhové kalamitě je několik stromů ulomeno. Na jaře bude pokračovat s výsadbou
mladých stromků.
Toman Jan – kontrolní výbor
Žádné úkoly nebyly uloženy.
Hodan Michal – místní hospodářství
Zimní údržbu provádí p. Ledvoň z Roupova a p. Mareš ze Mstic, posyp solí na místních
komunikacích p. Kadlec V. Koncem února bude odvezen traktůrek a sekačka do Mountfieldu
do Klatov.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Majitelé nemovitostí, kteří nejsou napojeni na kanalizaci a kteří neuhradili přípojku, obdrželi
dopis s výzvou k uhrazení a co nejdříve se napojili na veřejnou kanalizaci. Kulturní komise
uspořádala vánoční besídku, 29.12. turnaj ve stolním tenisu, setkání zastupitelů a starostů od
počátku samostatnosti obce,1.1.2019 novoroční šlápotau, 2.3.2019 bude dětský karneval,
6.3.2019 beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem – Rok na Havaji, 11.5.2019 Den matek.
Drda Jaroslav – správa budov a odpadové hospodářství
Oznámil přítomným, že veškeré akce v kulturním domě budou nahlašovány jemu, případně na
úřadě, kde je veden seznam akcí.
4. Rozpočtová opatření č.9 na r. 2018
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.9, které se
vztahovalo k rozpočtu v r. 2018. Výdaje byly navýšeny u par. 3314 – nákup materiálu do
knihovny za 1.000,- Kč a u par. 3639 – územní rozvoj, pol 6130 – zaměření pozemků ve výši
5.000,- Kč. Současně byly poníženy náklady o 6.000,- Kč u par. 3631 – veřejné osvětlení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 9.

5. Smlouva s firmou Windov Holding a.s. na dodávku oken a dveří do KD
Smlouva mezi obcí a firmou Windov Holding a.s. řeší dodávku 4 ks oken, 3 ks dveří a
venkovních okenních parapetů. Cena dodávky je 165.000,- Kč. Dodavatel požaduje zaplatit
zálohovou fakturu ve výši 124.000,- Kč do 10-ti dnů od vystavení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla zastupiteli schválena.

6. Nabídka firmy ČEZ ESCO na levnější dodávku elektřiny
Firma ČEZ ESCO nabízí dodávku levnější elektřiny a to po dobu 3 let.
Zastupitelé berou na vědomí nabídku firmy ČEZ ESCO.

7. Smlouva s Římskokatolickou farností Švihov na koupi pozemku č. 34/2
Pozemek o rozloze 606 m2 se nachází u nádrže u víceúčelového zařízení, pozemek je veden
jako plocha ostatní, kde je stanovena cena za 1 m2 60,- Kč. Cena celkem tedy činí 36.360,Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na koupi pozemku byla schválena.

8. Smlouva s GDPR Služby s.r.o.
Firma GDPR Služby s.r.o. Chomutov zajišťuje obci služby pověřence na ochranu osobních
údajů nyní za cenu 1.000,- Kč + DPH. Cena byla snížena na základě výpovědi obce, kterou
obec vzala zpět a po dohodě byla zaslána nová smlouva.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

9. Výběr firem na opravu KD
Obec oslovila tři firmy zednické a tři firmy malířské na opravu kulturního domu. Na
zednické práce byla vybrána firma p. Josefa Rutha a na malířské práce firma p. Marka
Dlouhého. Smlouvy o dílo budou schváleny na příštím veřejném zasedání.
Zastupitelé berou na vědomí výběr firem na opravy v KD.

10. Žádost o dotaci z programu PSOV
Obec podala žádost o dotaci z programu PSOV na opravy v kulturním domě ve výši
500.000,- Kč. Zastupitelé berou podání žádosti na vědomí.

11. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace SDH
Dotace se poskytuje jako neinvestiční na činnost Sboru dobrovolných hasičů. Výše dotace
činí 40.000,- Kč. Po podpisu smlouvy bude částka převedena na účet SDH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na dotaci pro SDH byla schválena.

12. Rozprava
Štenglová M.
Dotaz na opravu cesty před jejich domem. Odpověděl starosta, že prioritou je cesta na
Dědinkách, aby zde mohly být zkolaudovány nové domy. Cesta před jejich domem směrem
k ČOV by se zatím jen opravila. Zpevnit povrch, aby se neprášilo a nainstalovat zpomalovací
pruhy, které by zabránily v rychlé jízdě aut a traktorů.
Kadlec V.
Vysvětlil přítomným, proč se neschvalovala smlouva o prodeji víceúčelového zařízení TJ
obci. Valná hromada TJ schválila 14.6.2018 prodej objektu, ale smlouva bude schválena až na
další valné hromadě. Pak může být schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Eichler L.
Proč obec kupuje objekt víceúčelového zařízení a co s tím bude dělat. Odpověděl starosta p.
Krotký J., že možnost využití objektu řešil s ing. Arch. Baxou J. V přízemí objektu by byla
knihovna, fitko a místnost pro malé děti (spolek Vřeskováček) a v prvním patře by bylo
několik bytů.
Simbartl K.
Požaduje řešení napojení jeho domu do dešťové kanalizace – zapsat do usnesení.
Ing. Kadlec M.
Objekt kulturního domu by mohly využívat i okolní obce. Informaci dát na webové stránky.
Kadlec V.
Tělovýchovná jednota nemá na provoz víceúčelového zařízení dostatek financí, proto nabídla
prodej obci.
Matoušek V.
Záměr prodeje objektu obci se schvaloval za jeho působení ve funkci starosty hlavně proto,
aby sloužil občanům obce a ne cizím, se kterými by byly problémy. Cesta od Štenglů k ČOV
se měla opravit v rámci akce výstavby komunikace na Dědinkách.

Štich L.
Požaduje doplnit informace na webové stránky ohledně pracovní doby.
Informace o krátkodobé nepřítomnosti úřednice jsou vždy vyvěšeny na dveřích a případný
dotaz zodpoví starosta. Budovat vodovod se měl před několika lety, protože občané, kteří
neměli vodu, si vrt zajistili sami.
Krotký J.
Informace ohledně nového rozhlasu – bude se řešit až příští rok společně s veřejným
osvětlením.
Eichler L.
Dotaz k parkování vozidel v obci. Starosta odpověděl, že kvůli neukázněným řidičům
nemohlo projet auto ZKS a vyvézt popelnice a ani auto údržby komunikace. Apeluje na
občany, aby neparkovali na komunikacích, kde nezůstane dostatečný prostor pro vozy údržby
nebo v případě požáru vozy s cisternou.
Duchek J.
Poukazuje na nedostatečné pokrytí signálů, dotaz, zda je podepsaná smlouva na věcné
břemeno se společností Vodafone.
Zub J.
Cesta mezi p. Červenkou a p. Brejchou, kudy chodí děti na autobus do školy, by potřebovala
vyštěrkovat a za prodejnou by bylo dobré umístit světlo veřejného osvětlení, úsek je celý ve
tmě.
Štich L.
V poslední době je opět zvýšený zápach z Biřkova z firmy Asavet. Je třeba oslovit
zodpovědné osoby k podání vysvětlení.
Ing. Kadlec M.
Při řešení veřejného rozhlasu doporučuje vedení kabelem a ne bezdrátové.

13. Usnesení a jeho schválení
.
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea přečetla návrh usnesení ze 3. veřejného
zasedání a tázala se přítomných, kdo má nějaké připomínky k usnesení nebo jej chce doplnit.
Ing. Kadlec M. – poznámka ohledně zápachu z Asavetu zavolat na Inspekci životního
prostředí. Žádné další připomínky nebyly vzneseny, proto předsedkyně nechala zastupitele o
návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 3. veřejného zasedání bylo schváleno.

14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

20.2.2019
Kašparová Hana

