Z Á P I S
z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 10.12.2008
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Změna rozpočtu na rok 2008
Návrh rozpočtu obce na rok 2009
Smlouva o věcném břemenu na pozemcích pro plynovod Borovy
Zprávy předsedů komisí a výborů
Jmenování inventarizačních komisí
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.30 hodin v restauraci
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. Zub Jan
ing. Blohmann Miroslav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 26.9.2008: p. Ruth Václav
p. Matoušek Václav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. 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
Zprávu z mezidobí zasedání podal starosta obce p. Krotký. OZ se sešlo na třech poradách a
to: 13.10., 5.11. a 20.11.2008. Byly projednávány následující akce :
- autobusová čekárna, rekonstrukce požární nádrže na návsi, projekt na ošetření a výsadbu
zeleně v obci, projekt na ČOV a kanalizaci, zaměření pozemku okolo hřiště TJ, pronájem
restaurace v KD, stížnost na signál mobilních operátorů, odkoupení pozemku mezi farou a
hřištěm TJ, změna územního plánu, příprava rozpočtu na rok 2009 a příprava veřejného

zasedání.
3. Změna rozpočtu na rok 2008
Předseda finančního výboru ing. Falout Josef informoval přítomné o rozpočtovém opatření
č. 3 a to jak v příjmové části tak i výdajové – viz příloha. Dále uvedl akce, které se nepodařilo
uskutečnit a nebo v takovém rozsahu, jak se předpokládalo.
Hlasování : s provedením rozpočtového opatření souhlasili všichni členové OZ
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2009
S návrhem rozpočtu seznámil přítomné ing. Falout Josef. Příjmy činily 2,500.000,- Kč a
výdaje 2,983.000,-Kč. Uvedl jednotlivé akce, které by se měly realizovat v příštím roce a za
jaké finanční částky, např. projekt na kanalizaci, změna územního plánu, dokončení opravy
požární nádrže na návsi a oprava druhé nádrže, na které jsme požádali o dotaci z programu
Rozvoje venkova, oprava komunikací vč. osazení dopravních značek a dodělání hřiště na
bývalém klizišti.
5. Smlouva o věcném břemenu na pozemcích pro plynovod Borovy
Na pozemcích č. 892/12, 895/131, 1617, 1619/14 se nachází STL plynovod pro obec
Borovy. Protože tyto pozemky jsou majetkem obce Vřeskovice, je třeba na ně zřídit věcné
břemeno. ZČP Net, s.r.o. nám zaslala smlouvu na zřízení věcného břemene a to ve výši 50,Kč/m v délce 759 m. Celková částka tak činí 37.950,- Kč.
Hlasování: všichni přítomní členové OZ podpis smlouvy schválili.
6. Zpráva předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Práce v lese již skončily, mladé stromky byly ošetřeny proti okusu zvěří, na jaře se bude
pokračovat ve výsadbě mladých stromků.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Po provedení kontroly p. Duchek konstatoval, že zadané úkoly byly splněny.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Seznámil přítomné s dopisem od ZKS Plzeň, ve kterém nám oznamují, že zvyšují ceny za
odvoz odpadů. Na víceúčelovém zařízení budou zhotoveny ochranné sítě a plot. Firma A-Z
Sportservis Plzeň zaslala cenovou nabídku.
p. Blohmann Miroslav, kulturní komise
29.11.08 proběhlo rozsvícení vánočního stromu, 20.12. bude pro děti připravena vánoční
besídka, na 27.12 je naplánován turnaj ve stolním tenisu a 1.1.2009 tradičně Vřeskovická
šlápota.
p. Zub Jan, místní hospodářství

Travnaté plochy byly posečeny, byla provedena oprava traktoru, na dětském hřišti jsou
zabetonovány kuny, zbývá ještě natáhnout pletivo.
7. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008 jmenoval starosta tyto komise :
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Matoušek Václav
členové: ing. Blohmann Miroslav, p. Duchek Josef
Zařízení kulturního domu: předseda: ing. Blohmann Miroslav
členové: p. Matoušek Václav, p. Krotký Jan
Zařízení OÚ : předseda: p. Krotký Jan
členové: ing. Falout Josef, p. Kašparová Hana
Ceniny: předseda: ing. Falout Josef
členové: p.Krotký Jan, p.Kašparová Hana
Požární zbrojnice: předseda: p. Duchek Josef
členové: p. Majer Jan st., p. Lehocký Ladislav ml.
Místní hospodářství: předseda: p. Zub Jan
členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav
Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech: předseda: p. Duchek Josef
členové: ing. Falout Josef, p. Kašparová Hana

8. Rozprava
p. Hrubý Jan
Dotazoval se , jak to vypadá s dopravními značkami, kdy budou dodány a zda se s nimi
počítalo do rozpočtu. Dále upozornil na problém vody na hřbitov, která se uzavírá v budově
školy, vybudovat nový rozvod, aby se tak předešlo případným neshodám s novým majitelem
školy. Odpověděl p. Matoušek - značení komunikací je poptáno u firmy v Plzni na základě
pasportu, ale zatím jsme nedostali žádný cenový rozpočet.
p. Falout Josef st.
Jak je na tom naše obec ohledně žádostí o dotace z EU a jaké jsou výsledky. Odpověděl p.
Krotký – žádosti o dotace nám zpracovává firma Limex Praha a to na místní komunikaci od p.
Míky až ke hřbitovu a na kanalizaci na Dědinkách. V tomto týdnu probíhala jednání se
zástupcem firmy, který nás informoval o jeho práci a doplnil potřebné doklady k žádostem do
druhého kola, které byly zaslány na regionální odbor SZIF v Č. Budějovicích. V případě
neúspěchu, oslovíme jinou firmu.
ing. Falout Josef ml.
Protože nebyly předneseny jiné návrhy ohledně rozpočtu, požádal členy OZ o hlasování,
zda souhlasí s takto navrženým rozpočtem - příjmy : 2,500.000,- Kč
výdaje : 2,983.000,- Kč

Hlasování: rozpočet byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
9. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout Josef přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné členy
OZ, zda mají nějaké připomínky nebo jiný návrh usnesení. Připomínky ani jiné návrhy nebyly
vzneseny, požádal členy OZ o hlasování.
Hlasování: všichni členové OZ souhlasili s návrhem usnesení ze 13. veřejného zasedání.
10. Závěr
Starosta obce p. Krotký poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a
schůzi zakončil ve 21.15 hod.

Vřeskovice dne 10. prosince 2008
Zapsala:
Kašparová Hana

