ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 11.6.2018
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Závěrečný účet obce za rok 2017
Účetní závěrka obce za rok 2017
Smlouva na údržbu obce
Smlouva na zpracování GDPR analýzy
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Darovací smlouva pro Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice na 2.000,- Kč
Smlouva na zpracování osobních údajů s Konzultou Brno a.s. (SMS
InfoKanál)
Zápis do kroniky za rok 2017
Informace o tvorbě územního plánu obce Vřeskovice před veřejným
projednáním
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 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 o tyto body :
- rozpočtové opatření č. 4/18 GDPR (80.000,- Kč)
- smlouva o prodeji pozemku parc.č. 31/3 o výměře 144 m2
- smlouva o koupi pozemku parc.č. 899/8 o výměře 42 m2
- žádost o dotaci na opravu požárního vozu CAS
- počet členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022
- smlouva o veřejném provozování hudebních děl (OSA)
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 14.3.2018:
Jmenování zapisovatele:

p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
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. Krotký Jan
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 14.3.2018.
Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.
4.4.2018 – úprava zeleně u pomníku, ostříhání keřů - poděkování p. M. Baxové, úklid ve
sklepu v KD, příprava seznamu prací po obci – termín úklidu 7.4.2018, zajištění pracovních
pomůcek (lopaty, košťata, rukavice, pytle), čištění vodní nádrže – 7.4.2018 od 8.00 hod.
terasa před KD – zhotovení nové za 50.000,- Kč – zatím se dělat nebude, VÚZ – budova TJ,
odhad na 8,700.000,- Kč – možné využití na byty pro seniory nebo mladé lidi, oprava
požárního vozu CAS za 220.000,- Kč - žádost o dotaci ve výši 110.000,- Kč, uložení kabelů
ČEZ do země, projekt na veřejné osvětlení, zpracování návrhu územního plánu pro veřejné
projednání do 25.4.2018.
2.5.2018 – oprava topení v kampeličce v knihovně, úprava předzahrádky a příprava prostoru
na umístění pomníku T. G. Masaryka, poděkování za účast na úklidu obce, termín veřejného
projednání územního plánu na 13.6.2018 od 10.00 hod. v Klatovech, provedení el. revizí
v KD a ostatní, seznámení s výsledky auditu na úřadě – nebyly zjištěny žádné nedostatky,
setkání starostů PK v Nýrsku na 17.5.2018, zaměření pozemků p. Zemana a p. Pojara pro
nákup a prodej, oprava schodiště před KD.
6.6.2018 – představitel sdružení Omnium p. Jakub Děd – omluva z účasti na poradě, účast
starosty na veřejném projednání územního plánu v Klatovech 13.6.2018, zasazení stromu
svobody – dotace z Plzeňského kraje, navýšení nákladů o 70 % - poplatky OSA – nová
smlouva, natočení spotu regionální televize, smlouvy GDPR – analýza a pověřenec, smlouva
na údržbu zeleně v obci - p. Kadlec V., smlouva s Konzultou Brno (SMS InfoKanál), obecní
rozhlas, veřejné osvětlení, smlouva s ženským pěveckým sborem Carmina, informovanost
seniorů, navržení počtu členů OZ pro volby, navýšení odměn pro členy volebních komisí,
schválení žádosti na opravu CAS, komunikace na Dědinkách, konání voleb do OZ – 5. a
6.2018, odeslání kandidátek do 31.7.2018, zápach z ASAVETu.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Hodan Michal – místní hospodářství
7.4.2018 se čistila nádrž u sauny, ještě chybí 10 cm vody do spuštění filtrace – je malý
přítok, je třeba doplnit písek ve filtraci, byla provedena oprava cesty do Mstic a za hřištěm
k p. Novákové – doplněna šmanda a uválcování. Sekání trávy zatím vázne, je objednáno
sekání s cepákem.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala divadelní hru Záskok, kterou hráli místní ochotníci za účasti 100
lidí. Původně plánované představení v Lužanech se nehrálo z důvodu nemoci. Velká
návštěvnost, asi 50 žen, byla v sobotu 12.5.2018 na oslavě Dne matek. Bohatý kulturní
program připravily děti, za což jim i organizátorům patří velký dík. V neděli 13.5. 2018 jsme
přivítali čtyři občánky. Na 17.6.2018 je naplánován Den dětí společně s Mysliveckým
sdružením. V sobotu 23.6.2018 bude na hřišti pouťový turnaj za účasti 6 mužstev, večer
pouťová zábava. Na 14.7.2018 je plánován volejbalový turnaj.

Ruth Václav – lesní hospodářství
Při kontrole v lese bylo zjištěno, že několik sazenic mladých stromků uschlo vlivem
špatného počasí. Budou vysazeny nové.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Informoval přítomné, že akce „Ukliďme Česko“ se zúčastnilo 30 občanů. V sobotu 9.6.2018
se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu a byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Revize elektro bude provádět nový technik – p. Lucák.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Předsedkyně finančního výboru seznámila občany s rozpočtovým opatřením č. 3 na rok
2018, které bylo provedeno u § 2310 – Pitná voda z důvodu opravy ve vodárně – prasklá
nádrž a opravy rozvodů. Výdaje navýšeny o 60.000,- Kč, navýšení výdajů je kryto finančními
prostředky na běžném účtu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 3 na rok 20108.
5. Závěrečný účet obce za rok 2017
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala přítomné o inventarizaci
majetku obce a účtů, čerpání rozpočtu, přijatých i poskytnutých dotacích, vyúčtování
finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje, o výsledku kontroly o
přezkoumání hospodaření obce za r. 2017, při které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
6. Účetní závěrka obce za r. 2017
S účetní závěrkou seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Obecnímu zastupitelstvu byly
předloženy následující výkazy : rozvaha vč. přílohy, výkaz zisku a ztrát, výkaz o plnění
rozpočtu za r. 2017, inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2017.
Výnosy obce činily 5,099.427,27 Kč, náklady 3,474.824,60 Kč a výsledek hospodaření před
zdaněním byl 1,776.272,67 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena.
7. Smlouva na údržbu obce
Předmětem smlouvy je údržba zeleně v obci, chemické ošetření proti plevelům, stříhání
živých plotů a další dle potřeby. Smlouva byla sepsána mezi obcí a p. Kadlecem Vladimírem
na dobu určitou do 31.10.2018. Cena za hodinu provedené údržby byla stanovena částkou
150,- Kč.

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena.
8. Smlouva na zpracování GDPR analýzy
Smlouva o dílo pro zpracování GDPR analýzy v souladu s nařízením EU 2016/679 byla
sepsána mezi obcí a firmou GDPR Služby s.r.o. Chomutov. Předmětem smlouvy je poskytnutí
služeb v podobě zpracování analýzy způsobu zacházení s osobními údaji z hlediska nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Cena za dodávku předmětu díla je dohodnuta
ve výši 39.500,- Kč bez DPH. Termín dodávky plnění je do jednoho měsíce od podpisu této
smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena.
9. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Služby pověřence pro ochranu osobních údajů bude pro naši obec zajišťovat také firma
GDPR Služby s.r.o Chomutov na základě smlouvy uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cena za poskytnuté služby je stanovena
paušální měsíční částkou 3.950,- Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena.
10. Darovací smlouva pro Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice
Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžního daru ve výši 2.000,- Kč na zhotovení
kalendářů pro rok 2019 Ženskému pěveckému sboru Carmina. Finanční částka bude zaslána
na účet pěveckého sboru po podpisu smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili darovací smlouvu.
11. Smlouva o zpracování osobních údajů s a.s. Konzulta Brno
V souvislosti s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů zaslala a.s. Konzulta
Brno novou smlouvu. Jedná se o služby SMS InfoKanál – občané, kterým se tyto zprávy
posílají na tel. čísla, musí dát písemný souhlas, jinak budou kontakty smazány.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla zastupiteli schválena.
12. Zápis do kroniky za rok 2017
Zápisy v kronice za rok 2017 byly zkontrolovány, odpovídají skutečnosti. Za pečlivé
vedení kroniky patří poděkování p. Kunové Zdeňce.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zápis do kroniky byl schválen.

13. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 4 na r. 2018 navyšuje výdaje o 80.000,- Kč a to z důvodu zpracování
analýzy na ochranu osobních údajů a za služby pověřence - GDPR. Předsedkyně finančního
výboru p. Kypetová Jaroslava sdělila přítomným, že navýšení výdajů je kryto finančními
prostředky na běžném účtu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 4/2018 bylo schváleno.
14. Smlouva o prodeji pozemku par.č. 31/3 o výměře 144 m2
Pan M. Zeman poslal písemnou žádost o odkoupení části obecního pozemku, který se
nachází u jeho domu. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen po dobu 15-ti dnů v písemné i
elektronické podobě. Pan Zeman M. byl jako jediný žadatel. Cena pozemku činí za 1 m2 60,Kč, tedy celková cena je 8.640,- Kč. Náklady na zaměření i vklad platí žadatel.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o prodeji pozemku byla schválena.
15. Smlouva o koupi pozemku par.č. 899/8 o výměře 42 m2
Koupě části pozemku par.č. 899/8 o výměře 42 m2 byla domluvena s majiteli pozemku,
který patří manželům Pojarovým a to z důvodu výstavby kanalizace. Manželé Pojarovi
s prodejem části jejich pozemku souhlasili. Cena za 1 m2 je 60,- Kč, tedy cena celková je
2.520,- Kč. Náklady na zaměření a vklad platí obec.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o koupi pozemku byla schválena.
16. Žádost o dotaci na opravu požárního vozu CAS
Na požárním vozidle CAS je třeba zajistit větší opravu, v současné době je mimo provoz a
nemůže být použito k výjezdům při požáru. Na základě dotačního titulu z Plzeňského kraje
obec podala žádost o dotaci na opravu vozu CAS ve výši 110.000,- Kč, celkové náklady na
opravu budou 220.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádost o dotaci byla schválena.
17. Počet členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022
Zastupitelé se dohodli, že počet členů zastupitelstva na volební období 2018 - 2022 bude
jako dosud – 7 členů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Počet členů zastupitelstva byl schválen.

18. Smlouva o veřejném provozování hudebních děl (OSA)
Ochranný svaz autorský zaslal obci hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování,
která upravuje vzájemné vztahy mezi kolektivním správcem OSA a provozovatelem při
veřejném nedivadelním provozování předmětů ochrany OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA
a OOA-S. Výše autorské odměny je 7.638,- Kč vč. DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o veřejném provozování hudebních děl byla schválena.
19. Informace o tvorbě územního plánu obce Vřeskovice před veřejným projednáním
Návrh územního plánu zpracovala ing. Arch. p. Langová Irena a starosta obce ji pozval na
veřejné zasedání, aby občanům podala informace a vysvětlila případné nejasnosti ohledně
územního plánu před veřejným projednáním, které se uskuteční ve středu 13.6.2018 od 10.00
hod. v Klatovech na Městském úřadě.

20. Rozprava
Ruth J. st. – měl dotaz, zda je jejich pozemek zakreslen do územního plánu, aby se na něm
mohlo stavět. P. ing. Arch. Langová odpověděla, že jejich pozemek je již zakreslen v novém
územním plánu.
Kadlec V. – zda se bude řešit pozemková úprava a do budoucna, kde by mohl být zdroj pitné
vody pro obec. Odpověď – zdrojem pitné vody by mohla být oblast směrem k Ježovům.
Krotký J. – územní plán je v současné době dostačující, ale nejsou pozemky pro výstavbu
nových domů.
ing. Kadlec M. – dotaz na výstavbu cyklostezky na cestu směrem k Roupovu.
ing. Blohmann M. – podal návrh na zalesnění plochy u Biřkova, mohl by se snížit zápach
z ASAVETu.
ing. Kadlec M. – dotaz na zadržování dešťové vody.
Odpověď ing. Arch. Langové - za obcí směrem k Biřkovu je oblast mokřadu, kde by mohl
být vybudován rybník.
Kadlec V. – každá domácnost by se měla v rámci šetření vody snažit si dešťovou vodu
zadržovat na svém pozemku a pak využívat k zalévání.
Jako předseda TJ pozval všechny přítomné na pouťový turnaj v házené na soboru 23.6.2018.
Simbartl K. - tázal se, proč nehraje rozhlas. Starosta odpověděl, že rozhlas je ve špatném
stavu a že se bude pořizovat nový.
Krotký J. - volební období pomalu končí a je třeba apelovat hlavně na mladé lidi, aby
kandidovali do obecního zastupitelstva.

21. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se
přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy. Nikdo z přítomných se
nepřihlásil , proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 19. veřejného zasedání bylo schváleno.
22. Závěr
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.30 hod.

Vřeskovice dne : 11.6.2018
Zapsala :
Kašparová Hana

