Z Á P I S
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.3.2008
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Čerpání rozpočtu obce k 31.12.2007
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 hodin v sále kulturního
domu. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal přítomné občany a seznámil je s navrženým
programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Matoušek Václav
p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 10.12.2007: p. Duchek Josef
p. Ruth Václav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing.Falout Josef
Členové: p. Burian Jaroslav, p.Hrubý Jan
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu o činnosti OZ od posledního veřejného zasedání podal starosta p. Krotký. OZ se
sešlo na dvou poradách a to 7.1. a 18.2.2008. Projednávaly se následující akce:
- prodej známek na popelnice
- dotace z programu stabilizace venkova Plzeňsého kraje – 750.000,- Kč
- mandátní smlouva
- internetové stránky obce
- dětský bál
- vítání občánků
- stanovení termínu poutě

-

veřejné zasedání
program MISYS
výměna světel veřejného osvětlení
internetové stránky obce
oprava přejezdu v Borovech
cesta kolem p. Jiránkové
internet

3. Čerpání rozpočtu obce k 31.12.2007
S čerpáním rozpočtu obce k 31.12.2007 seznámil přítomné předseda finančního výboru ing.
Josef Falout a podal vysvětlení k jednotlivým kapitolám. Příjmy činily 3,499.341,59 Kč a
výdaje 2,557.799,- Kč. Rozdíl souhlasí se zůstatkem na účtu.
4. Zpráva předsedů komisí a výborů
ing.Blohman Miroslav, kulturní komise
Na závěr loňského roku byl uspořádán turnaj ve stolním tenise, na Nový rok jsme
zorganizovali Vřeskovickou š1ápotu do Roupova, 1. března se konal dětský karneval, účast
byla dobrá 86 dětí a 104 dospělých a připravujeme vítání o bčánků.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Podal zprávu o odpadovém hospodářství, jakou měrou se podíleli občané na nákladech a
kolik zaplatila obec. Seznámil přítomné občany s výsledkem ankety o odkoupení cesty kolem
p. Jiránkové. Převážná část občanů není pro odkoupení cesty. Dále informoval o situaci kolem
přejezdu v Borovech, který by se měl opravovat v měsíci květnu.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
P. Duchek uvedl, že zadané úkoly z minulého zasedání byly splněny.
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
V jarních měsících se budou vysazovat sazenice stromků a zájemcům bylo prodáno dřevo
z polomů.
p. Zub Jan, místní hospodářství
Byla provedena kontrola zahradní techniky v Mountfieldu Klatovy a zakoupen přívěs za
traktor.

5. Rozprava
p. Kadlec V. - konstatoval, že hřiště slouží všem , ale je třeba dodržovat pořádek, aby
nedošlo k poškození povrchu. Někteří občané mají výhrady, že se hřiště zamyká a že tam tedy
nesmí. Dále měl otázku na rallye Šumava – kdy se pojede a jak je zajištěno. Na otázku
odpověděl starosta – p. Krotký.
p. Bohuslav J. - pokud dojde k zahražení cesty u p. Jiránkové, nebude přístup ke hřbitovní
zdi, která se rozpadá a je třeba opravit.

p. Hrubý J. - odkoupení cesty ke hřbitovu je třeba zvážit, případně se poradit s odborníky,
zda je obec povinna zajišťovat přístup k pozemkům.
p. Mraček M. – připomínka k rallye Šumava, pokud dojde k nějakým škodám na majetku
občanů nebo na silnicích, kdo je opraví a zaplatí.
p. Falout st. - cestu ke hřbitovu kolem p. Jiránkové neodkupovat, ale peníze raději investovat
do jiných cest.
p. Štich L. - k čemu bude sloužit program MISYS ? Odpověděl starosta p. Krotký – na
změny územního plánu, pro potřeby občanů, kteří budou chtít informace k jejich pozemkům a
nahlédnout do map.
p. Kadlec V. – projednat s majitelkou cesty ke hřbitovu p. Jiránkovou, zda by nešlo udělat
věcné břemeno na cestu. Dotaz na starostu, kolik peněz požaduje firma, která zajišťuje obci
dotace. Odpověď p. starosty Krotkého – firma má ve smlouvě určen počet procent, ale záleží
na tom, jaká bude výše dotace pro obec.
6. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout Josef přečetl návrh usnesení. Připomínky a jiné
návrhy nebyly podány.
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení z 9. veřejného zasedání.
7. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a veřejné zasedání
ukončil ve 20.20 hod.

Vřeskovice dne 7.3. 2008
Zapsala : Kašparová Hana

