ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.7.2022
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Smlouva o smlouvě budoucí na převzetí technické infrastruktury
Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy
Dodatek ke smlouvě s firmou Trafin Oil, a.s.
Dotace na nákup dopravního automobilu od Plzeňského kraje
Rozpočtové opatření č. 6
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. Přítomno bylo 7
členů OZ – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 9.6..2022 :
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
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 9.6.2022, se zastupitelé sešli na jedné
poradě. Bylo projednáno následující : volby do obecního zastupitelstva, podání kandidátních
listin, stanoven počet zastupitelů na 7 členů, 3 členové OZ končí, noví kandidáti jsou :
Monika Marešová, Radek Brada a Jan Majer ml., termín veřejného zasedání, v září zahájí

firma VAKServis práce na napojení vrtu a vedení do obce, projednání smlouvy o smlouvě
budoucí mezi obcí a p. Chmelířem Václavem ml. , který požádal obec o souhlas se
zasíťováním obecních pozemků, dodatek ke smlouvě mezi obcí a Statkem Sobětice z důvodu
přečíslování pozemků, program na setkání rodáků a dokončení povrchu na dětském hřišti –
zajištění kamene.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese se musí vytěžit asi 20 m3 dřeva, které je napadené kůrovcem. Těžbu i odbyt zajistí p.
Konůpek. Vyžínání trávy zajišťuje Martin Mraček.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Traktůrek na sekání trávy byl 3 týdny v opravě a teď je opět rozbitý. Sekání cepákem zajistí u
p. Voráčka.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor uspořádal na koupališti Den dětí, akce se zúčastnilo asi 35 dětí, 16.7. se konal
volejbalový turnaj 11-ti družstev, vyhrálo družstvo ze Staňkova, pozvánky na sraz rodáků
byly rozeslány a děti začaly s nácvikem kulturního vystoupení.
Drda Jaroslav – výbor pro odpadové hospodářství a správu budov
Kontejner na železný šrot je vyvezený, je objednán servis na úpravu vody v kulturním domě.
4. Smlouva o smlouvě budoucí na převzetí technické infrastruktury
Smlouvu o smlouvě budoucí uzavírá obec se stavebníkem p. Chmelířem Václavem, který
na obecních pozemcích vybuduje splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a komunikaci vč.
suchovodu na akci „Technická vybavenost pro 9 rodinných domů v k.ú. Vřeskovice“. Obec
jako kupující přebere technickou vybavenost do svého vlastnictví a zaplatí kupní cenu ve
výši 1,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena.
5. Dodatek ke smlouvě o nájmu zemědělské půdy
Na základě provedené revize Katastrálním úřadem pro PK, pracoviště Klatovy, došlo u
některých pronajatých pozemků ke změně parcelních čísel. Celková výměra pozemků ani
cena nájemného se nemění. Seznam pozemků po úpravě je přiložen k dodatku.
Hlasování : 7 pro, 0proti, 0 zdržel se
Dodatek ke smlouvě byl schválen.

6. Dodatek ke smlouvě s firmou Trafin Oil a.s.
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny – sběr a likvidace odpadu je poskytována
bezplatně, naopak, když obec dosáhne určitá procenta potenciálu produkce odpadu obdrží
finanční bonus, který bude vypočten jako cena za kg odpadního oleje x roční objem
sebraného odpadního oleje.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek ke smlouvě s firmou Trafin Oil a.s. byl schválen.
7. Dotace na nákup dopravního automobilu od Plzeňského kraje
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání 13.6.2022 č. usnesení 743/22
poskytnutí účelové dotace obci ve výši 300.000,- Kč z dotačního titulu „2022 Příspěvek na
nákup nového dopravního automobilu“. Obec tuto dotaci přijímá do svého rozpočtu.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se (p. Kypetová)
Dotace pro obec byla schválena.
8. Rozpočtové opatření č. 6 na r. 2022
Paní Kypetová Jaroslava přečetla rozpočtové opatření č. 6, které se navyšuje na straně
příjmů o dotaci na opravu garáže pro auto SDH ve výši 300.000,- Kč, příspěvek na obnovu
lesního porostu 6.960,- Kč a kompenzační bonus ve výši 668,49 Kč. Výdaje se navyšují u §
3399 – Ostatní záležitosti kultury o 80.000,- Kč - pohoštění a ostatní služby na sraz rodáků,
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
nákup materiálu na dětské hřiště o 10.000,- Kč, § 3613 - Nebytové hospodářství – elektřina
v garáži o 5.000,- Kč, § 3632 – Pohřebnictví – o 25.000,- Kč na vývoz kontejnerů, sekání
trávy a dovoz vody, § 6320 – Pojištění majetku obce o 5.000,- Kč. Výdaje celkem: 125.000,Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno.

9. Rozprava
Faloutová A. - poděkovala p. Kadlecovi V. za poskytnutí prostor na hřišti při konání turnaje
ve volejbalu.
Ruth V. – ocenil dobrou spolupráci s p. Konůpkem a p. Mračkem Martinem při zajišťování
těžby a odbytu dřeva, napadeného kůrovcem.
Kadlec V. - pozval přítomné občany na pochod turistů na skálu do Zálesí v sobotu
23.7.2022 od 14.00 hod.

10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se,
kdo by jej chtěl doplnit nebo má jiný návrh. Protože tak nikdo neučinil, nechala o návrhu
usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 23. veřejného zasedání bylo schváleno.
11. Závěr
Starosta poděkoval přítomným občanům za účast a zasedání ukončil v 19.40 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

22.7.2022
Kašparová Hana

