Z Á P I S
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 3.5.2011
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 2/11, č. 3/11 a č. 4/11
Zpráva předsedů komisí a výborů
Schválení smlouvy č. IV-12-0006490/VB/8 (akce Hodan) se společností
ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene.
Schválení smlouvy č. IP-12-0001842/1 (akce Turčin) se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schválení smlouvy s obcí Borovy o úhradě neinvestičních výdajů v
předškolních zařízeních.
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomni všichni členové OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání
a seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bezděková Barbora, p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 8.2.2011 : p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. Štich Luděk
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval návrhovou komisi,
aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav.
Od posledního veřejného zasedání , které se konalo 8.2.2011 se zastupitelé sešli na třech
poradách a to: 1.3.2011, 6.4.2011 a 2.5.2011. Na poradě 1.3. se projednávalo poražení vrb
před p. Ruthem, které jsou ve špatném stavu, točna u ing. Blohmanna, určení osob, které

mohou oddávat a oddávací místnost, členství ve Svazku měst a obcí, naše obec zatím nebude
členem, umístění radarů v obci, dotace na sčítání lidí a schůzka se členy TJ a ing. Oulickým
z ASAVETu.
Na poradě 6.4. se projednávaly tyto záležitosti: oprava balkónu na kostele a jeho zastřešení,
změna katastrální hranice Lhovice – Vřeskovice na základě požadavku starosty Švihova
p.Petruse, plánovací smlouva na vjezd na pozemek pro p. Nováka, který bude v obci stavět
domek, změna územního plánu obce Č. Poříčí, přeložka vedení elektřiny u čp. 4 (akce p.
Kypetová - u Sušanků), veř. osvětlení směrem na Roupov, příprava na přezkoumání
hospodaření obce za r. 2010 pracovnicemi Krajského úřadu z Plzně, regály do knihovny a
dovoz zeminy na úpravu obecních pozemků.
Na poradě 2.5.2011 se projednávala žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšncýh prací, dotace ve výši 8.500,- Kč na vybavení zásahové jedndotky
obce, zprovoznění filtrace u nádrže, žádost TJ o příspěvek na výdaje při účasti žáků na
celostátním finále zimního halového turnaje v Lázních Bělohrad, zajištění hudby na Silvestra
– Special Music Josef Tureček, ČEVAK – kanalizace a pálení dřevního odpadu u Lhovic.
3. Rozpočtová opatření č. 2/11, č. 3/11 a č. 4/11
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer Jan ml.
Rozpočtové opatření č. 2/11 se týkalo výdajů u bytového hospodářství – revize v obecních
bytech ve výši 20.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 3/11 bylo provedeno z důvodu příjmu
dotace na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 1 638,- Kč a rozpočtové opatření č. 4/11 –
navýšení příspěvku pro TJ Vřeskovice ve výši 9 904,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2, 3, a 4 na rok 2011.
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Zub Jan – místní hospodářství
Informoval o splnění úkolu a to zakončení roury na hřbitově, v současné době probíhá sečení
trávy po obci.
p. Bláha Václav – odpadové hospodářství
Obec bude opět zajišťovat svoz nebezpečného odpadu, termín ještě upřesní na základě
oznámení ZKS Plzeň, plynové revize v KD a v Kampeličce byly provedeny a elektro revize
zatím probíhají.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise připravila pro děti 5. března dětský maškarní bál, v sobotu 7. května se
uskuteční Den matek, kde vystoupí děti s bohatým kulturním programem a po občerstvení
bude hrát kapela, 3.6. od 16.00 hod. se uskuteční v kostele festival duchovní hudby, na 5.6.
je plánován Den dětí a v sobotu 25.6. bude v kostele koncert a večer pouťová zábava.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Úkoly z posledního veřejného zasedání:
P. Matoušek V. – zjistit náklady na opravu cesty u p. Eichlerové : cena opravy 60.000,- Kč,
obec zatím nebude opravovat.

P. Faloutová A. – oslovit operátory mobilních telefonů ohledně posílení signálu. Nikdo
z operátorů zatím posilovat signál nebude. P. Matoušek : Telefónica navrhuje ADSL, kdo by
měl zájem, může se přihlásit na obecním úřadě.
P.Matoušek V. – svolat jednání se zástupci církve ohledně opravy balkónu na kostele. Úkol
splněn.
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese na Stramchyni bude pokračovat s výsadbou nových stromků (smrky, borovice a duby),
které jsou objednány u firmy Solitera, s.r.o. Hořovice.
5. Schválení smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. (akce Hodan)
Firma MV Projekt Klatovy zpracovává projektovou dokumentaci na akci Hodan, p. 573 pro
ČEZ Distribuce, a.s. a požádala obec o podepsání smlouvy č. IV-12-0006490/VB/8 o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Hlasování: všichni zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy.
6. Schválení smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. (akce Turčin)
Ing. Široký Václav zpracovává projektovou dokumentaci na akci Turčín, p.č. 16 pro ČEZ
Distribuce, a.s. a zaslal k podpisu smlouvu č. IP-12-0001842/1 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene.
Hlasování: všichni zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy.
7. Schválení smlouvy s obcí Borovy
Obec Borovy nám zaslala smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů v předškolních zařízeních
– provoz mateřské školky, kterou naše děti navštěvují.
Hlasování: všichni zastupitelé souhlasí s podpisem smlouvy.
8. Rozprava
p. Falout Josef
Navrhuje, zjistit výši ceny věcného břemene na pozemcích, kterou by nám ČEZ Distribuce
měl zaplatit.
p. Krotký Jan
Ceny za věcná břemena jsou stanoveny a pokud se bude obec odvolávat, dojde k pozdržení
prací na stavbě u p. Hodaně.
p. Mraček Matěj
Tázal se, kdo požaduje změnu katastrálních hranic. Odpověděl mu starosta p. Matoušek, že
změny požadují hlavně občané Lhovic, kteří mají pozemky na území Lhovic a Vřeskovic.
Veškeré změny ohledně hranic zajistí starosta Švihova p. Petrus.

p. Brejcha Václav
Poukázal na špatný stav budov školy, bývalého konzumu a fary. Obec by měla majitele
kontaktovat a na tento špatný stav upozornit. Nedělá to obci dobrou vizitku. Odpověděl
starosta p. Matoušek, že škola se opravuje, majitel se sem bude stěhovat a majitelé fary s obcí
vůbec nekomunikují.
p. Krotký Jan
Navrhuje jednat se Stavebním úřadem v Klatovech, který provede šetření a může nařídit
majitelům nemovitostí provést zabezpečovací práce.
p. Duchek Josef
Také navrhuje jako bývalý předseda stavební komise v obci apelovat na majitele nemovitostí
a přinutit je k nápravě. Zavedení ADSL v obci doporučuje, provoz je bezporuchový.
p. Chmelíř Václav
Je jedním ze zájemců o ADSL, ale pokud bude obec tento záměr realizovat, musí být
přihlášeno ještě více zájemců, proto vybídl ostatní občany, aby se co nejdříve přihlásili.
p. Kadlec Vladimír
Měl dotaz k výměně pozemků, proč se má tímto obec zajímat, když jednání vyvolal
Katastrální úřad. Odpověděl starosta p. Matoušek, že obecní zastupitelstvo se bude pouze
k navrženým změnám vyjadřovat, jinak vše zajistí Město Švihov.
Co se bude dělat na bývalém pozemku p. Berkové. Odpověděl starosta p. Matoušek, že se tam
bude dělat úprava točny.
p. Štich Luděk
Na skládce u Lhovic je velké množství dřevního odpadu a proto navrhuje než toto zapálit,
oslovit nějakou firmu, která by odpad zpracovala a odvezla.
10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a vyzvala přítomné, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné návrhy. Nebyly
podány žádné návrhy ani připomínky k usnesení, proto požádala členy OZ o hlasování.
Hlasování: všichni zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 4. veřejného zasedání OZ.
11. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20,30 hod.

Vřeskovice dne 3.května 2011
Zapsala:
Kašparová Hana

