ZÁPIS
z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 24.2.2021
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 10/20 a 1/21
Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva o pronájmu prostor v objektu čp. 118
Smlouva na likvidaci odpadu
Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
Účelová půjčka pro Rodinné centrum Vřeskováček z.s.
Dodatek č 4 ke smlouvě se Západočeskými komunálními službami a.s.
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 18.30 hod. v sále kulturního
domu. Přítomno bylo 5 členů OZ. Omluven Toman Jan a Drda Jaroslav. Starosta přivítal
občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Z programu navrhl
vyřadit bod č. 7) Smlouva na likvidaci odpadu. Požádal zastupitele, zda souhlasí s úpravou
programu. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Hodan Michal, p. Ruth Václav
Ověření z minulého veř. zasedání dne 27.11.2020 : p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan (v
jejich nepřítomnosti ověřil p. Ruth Václav)
Jmenování zapisovatele :

p. Kašparová Hana

V zápisu z minulého zasedání jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise :
Předseda :
p. Faloutová Andrea
Členové :
p. Mraček Aleš, p. Kadlec Jan
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání, které se konalo 27.11.2020 se zastupitelé sešli na třech
pracovních poradách. Z důvodu pandemie probíhá komunikace pokud možno emailem.
Na poradách byly řešeny : opravy v KD – v restauraci světla, rozvody elektřiny, obklady, bar,
mezistěna, dotace na výsadbu stromů s Vřeskováčkem, dotace na veřejný rozhlas z programu
PSOV Plzeň, dotace na přivaděč vody ve výši 3 mil.– žádost akceptována, probíhá
projektování na stavební povolení, likvidace odpadů – poplatek 500,- Kč/t místo 800,- Kč/t,
agendu povede firma ZKS Plzeň, vánoční výzdobu na vsi a doplnění výzdoby na strom,
pronájem části budovy čp. 118 p. Vojtkové na sklad zboží k úklidu za 5.000,- Kč měsíčně,
rekonstrukci světel veřejného osvětlení ve Msticích a převzetí budovy márnice od církve.
Obec obdržela dopis od Biskupství plzeňského ohledně jednání v této záležitosti. Pokud by
nedošlo ke smluvnímu předání márnice obci do konce dubna t.r., přistoupila by
Římskokatolická farnost Švihov k tzv. trvalému opuštění nemovitosti, vlastníkem by se pak
stala Česká republika.
Starosta vyzval přítomné, aby se k tomu vyjádřili v rozpravě.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese je vytěženo 125 m3 dřeva, v současné době probíhá oplocení před výsadbou nových
stromků. Obec získala dotaci na zmírnění kůrovcové kalamity ve výši 67.500,- Kč.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Objednal servis traktůrku a sekačky na trávu před sezonou, cepákem nebylo sekáno z důvodu
nemoci p. Voráčka, provést čištění koupaliště.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Pandemie omezila kulturní akce, na návsi proběhlo rozsvícení vánočního stromu, v prosinci
se uskutečnila vánoční besídka venku před KD, v lednu napadl sníh a na lomu se uskutečnily
závody ve sjíždění svahu na čemkoliv. Sjezd rodáků zatím neplánujeme.
4. Rozpočtové opatření č. 10 z r. 2020 a 1 na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 10 : výdaje navýšeny u par. 2321 – Odvádění a čištění odpadních
vod, u par. 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu a u par. 6171 – Činnost místní správy ve
výši celkem 97.000,- Kč a současně byly poníženy výdaje u par. 3392 – Zájmová činnost
v kultuře ve výši 97.000,- Kč.
Toto opatření berou zastupitelé na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2021 – obec obdržela neinvestiční dotaci na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity ve výši 67.500,- Kč, výdaje byly navýšeny u par. 3421 – Využití volného
času dětí a mládeže o 250.000,- Kč na rekonstrukci dětského hřiště a u par. 3599 – Ostatní
činnost ve zdravotnictví – nákup respirátorů ve výši 10.000,- Kč. Navýšení výdajů je kryto
prostředky na běžném účtu.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2021 bylo schváleno.

5. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem smlouvy mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s. je zřizování a provozování vedení nn a
instalace bezdrátového rozhlasu na 4 podpěrných bodech ve Vřeskovicích a Msticích.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. byla schválena.
6. Smlouva o pronájmu prostor v objektu čp. 118
Smlouva mezi obcí a firmou Purifio s.r.o. (p. Vojtkovou) řeší pronájem části objektu čp.
118 k uskladnění zboží určené pro úklidovou firmu. Výše pronájmu činí 5.000,- Kč měsíčně,
počínaje měsícem dubna 2021.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o pronájmu objektu čp. 118 byla schválena.
7. Smlouva na likvidaci odpadu - vyřazeno z programu
8. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v r. 2021. Výše dotace pro obec Vřeskovice činí 10.692,- Kč, kterou po
podpisu smlouvy zašle na účet Plzeňského kraje.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na dopravní obslužnost byla schválena.
9. Účelová půjčka pro Rodinné centrum Vřeskováček z.s.
Obec Vřeskovice poskytne bezúročnou účelovou půjčku Rodinnému centru Vřeskováček
z.s. na výsadbu 45 ks stromů ve výši 240.000,- Kč za podmínky potvrzení přijetí dotace. Po
přijetí dotace bude vráceno zpět na účet obce.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účelová půjčka pro Rodinné centrum Vřeskováček byla schválena.
10. Dodatek č. 4 ke smlouvě se Západočeskými komunálními službami a.s.
Dodatek č. 4 ke smlouvě s firmou Západočeské komunální služby a.s. Plzeň byl zaslán obci
na základě vydání nového zákona o odpadech, který byl schválen 1.12.2020. Od 1.1.2021 se
zvyšuje zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku z dosavadních 500,- Kč/tunu na
800,- Kč/tunu. Součástí dodatku je nový ceník služeb.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 4 ke smlouvě se Západočeskými komunálními službami a.s. byl schválen.

11. Rozprava
Matoušek V. - márnice je chráněná památka, pokud tak zůstane, objekt by nepřevzal
Odpověděl starosta, že hovořil s p. Břízovou z úřadu z Plzně ohledně opravy střechy, aby do
budovy nezatékalo a neměl by být s tímto žádný problém.
Zub K. – z obecního stromu padají větve na jeho pozemek, jak se to bude řešit.
Starosta odpověděl, že osloví ing. Spěváčka, který provádí v obci kontrolu a ořezávání
stromů.
Ing. Falout J. - je pro zachování márnice, pokusit se získat dotaci na její opravu. Setkání
rodáků by zatím nechal otevřené, nečekal by až na r. 2025, z důvodu návštěvnosti starších
rodáků.
Starosta odpověděl, že variantou na setkání rodáků by bylo v létě na hřišti, pokud by to
situace dovolila.
Mraček A. – poděkoval za opravené světlo u garáže, navrhuje zastřihnout strom na návsi
z důvodu výzdoby, údržba zeleně - sekání trávy – všechny obecní plochy. U p. Eichlera je
propadlý výkop.
Starosta odpověděl, že výkopy a nedodělky bude firma opravovat během března
Starosta vyzval zastupitele, kdo souhlasí s tím, aby obec převzala budovu márnice.
Hlasování : 4 pro, 1 proti – p. RuthVáclav, 0 zdržel se
Zastupitelé souhlasí s převzetím budovy márnice a ukládají starostovi, aby o převodu do
vlastnictví obce jednal s Biskupstvím plzeňským.
12. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise seznámila přítomné s návrhem usnesení a tázala se, kdo by
jej chtěl doplnit nebo má nějakou připomínku. Nikdo se nepřihlásil, proto nechala o usnesení
hlasovat.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 15. veřejného zasedání bylo schváleno.
13. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.20 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

24.2.2021
Kašparová Hana

