ZÁPIS
ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.7.2021
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5 na r. 2021
Smlouva s firmou TR Antoš s.r.o. na rekonstrukci dětského hřiště
Příjem dotace od Plzeňského kraje na vybavení hasičů
Smlouva o zřízení věcného břemene na par.č. 1628/1,1619/1 a 896/1
v k.ú.obce Vřeskovice
8) Rozprava
9) Usnesení a jeho schválení
10) Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.05 hod. Přítomno bylo 6
členů OZ. Omluven Toman Jan – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na
veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Navrhl doplnění do zveřejněného
programu bod č. 7/1 – Změna č. 1 vyhlášky č. 5/1997 - Místní rybářský řád. Požádal
zastupitele, zda souhlasí s úpravou programu. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 28.4.2021 : p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
Jmenování zapisovatele :

p. Kypetová Jaroslava

V zápisu z minulého zasedání jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise :
Předseda :
p. Faloutová Andrea
Členové :
p. Duchek Josef, p. Galuška Zdeněk
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o dvou pracovních schůzkách zastupitelstva, kde se projednávala
příprava úpravy dětského hřiště, projekční činnost na následující období (objekt Sauny,
vodovou a biotopu), rekonstrukce márnice, pozemkové směny pěšiny na Poustce. Zde starosta
upozornil na nutnost vícenásobné směny, kterou ale majitelé pozemků podmiňují rozšířením
cesty tak, aby došlo k zajištění dopravní dostupnosti pozemků. Dále se řešilo poškození
splaškové kanalizace u p. Zuba v důsledku prací prováděných firmou Stamoza. Dále starosta
informoval, že proběhla kontrola území Katastrálního úřadu. Občané, kteří nemají majetek
v souladu s katastrem, by měli být Katastrálním úřadem osloveni. Obec bude muset nechat
zaměřit muzikantku u objektu Sauna.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Počasí lesům nyní přeje, mladé stromky tento rok neuschly.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Průběžně se s pomocí brigádníků zajišťuje sekání v obci, řešena problematika odvodu
dešťové vody u p. Simbartla K., zde se předpokládá úprava při rozšiřování pěšiny na Poustce.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Den dětí, fotbalový a volejbalový turnaj byly úspěšné akce s velkou účastí. Na 29.8.2021 jsou
plánovány rybářské závody.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
Bude proveden svoz elektroodpadu, na dvůr kampeličky bude instalována klec na větší
elektroodpad, aby se netvořil nepořádek u úřadu. Objemný odpad svezen na jaře 2x, patrně
bude kontejner přistaven ještě na podzim.
Zpráva o činnosti v mezidobí a zpráva předsedů výborů vzata na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5 na r. 2021
Rozpočtové opatření č. 3 – výdaje navýšeny o 170.000,- Kč ( § 3392 – 100.000,- Kč a § 1032
– 70.000,- Kč) a zároveň poníženy výdaje o 170.000,- Kč ( § 3399 – 100.000,- Kč a § 3631 –
70.000,- Kč).
Rozpočtové opatření č. 4 – příjem dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 150.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 a 4 berou zastupitelé na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 5 – příjmy navýšeny o kompenzační bonus 48.881,03 Kč, výdaje
navýšeny u § 1032 – 30.000,- Kč (práce v lese a nákup materiálu) a u § 3322 – 50.000,- Kč
z důvodu opravy márnice, která byla jako kulturní památka darována obci od církve.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno.

5. Smlouva s firmou TR ANTOŠ s.r.o. na rekonstrukci dětského hřiště
Firma TR ANTOŠ s.r.o. bude zajišťovat dodávku 3 ks herních prvků – Pokuston, tabule a
lanová pyramida. Cena dodávky vč. DPH je 291.368,- Kč. Výkopové práce se budou
zajišťovat brigádnicky. Zahájení prací se předpokládá 15.9.2021 a ukončení do 31.10.2021.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena.
6. Příjem dotace od Plzeňského kraje na vybavení hasičů
Jedná se o dotaci ve výši 50.000,- Kč na vybavení jednotky dobrovolných hasičů
zásahovými obleky. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Příjem dotace byl zastupiteli schválen.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1628/1, 1619/1 a 896/1 v k.ú.Vřeskovice
Smlouva mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená formou JH projekt s.r.o.
Klatovy se týká zřízení věcného břemene na těchto pozemcích. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o zřízení věcného břemene byla schválena.
7/1 Změna č. 1 vyhlášky č. 5/1997 Místní rybářský řád
Mění se povolená doba chytání na květen – říjen, čas v měsících červen – srpen : 6 – 20 h,
v ostatních : 8 – 18 h, max. počet ryb 20 ks, součástí povolenky je úlovkový lístek,
povolenky od 5 – 10 let zdarma, od 11 – 18 let 250,- Kč ročně, nemění se.
Účinnost změny od 1.8.2021.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Změna č. 1 vyhlášky pro Místní rybářský řád byla schválena.

8. Rozprava
Matoušek V. – upozorňuje, že úprava pěšiny na Poustce pro využití k dopravní dostupnosti
pozemků je problematická. Starosta uvádí, že bude nutné rovněž řešit v rámci revize
územního plánu.
Chmelíř V. – doporučuje konzultovat s dopravním projektantem kvůli rozhledovým
poměrům. Nesouhlasí s přijetím márnice do majetku obce, varuje před přehnanými požadavky
ze strany památkářů, které nebyly uplatňovány vůči církvi. Starosta doplňuje, že již
s odpovědnou pracovnicí jednal, přislíben vstřícný přístup vzhledem ke stavu památky, jenž
obec nezavinila. Bude osobní schůzka. V. Chmelíř doporučuje dělat z takových schůzek
zápisy.

Mraček A. – doporučuje informace o změně rybářského řádu popsat do Vřeskováku.
Nesouhlasí s tím, aby se budovala nová komunikace na Poustce, vidí riziko podobného
problému, jako byla komunikace na Dědinkách.
Míka J. – žádá o jednání s majitelem trojúhelníkového pozemku pod hřištěm, aby zabezpečil
padající oplocení, které zasahuje až na silnici.
Ing.Falout J. - chápe výhrady vůči převzetí márnice, jde však v celku o kulturní památku
(kostel, hřbitov, márnice) kterou by obec neměla nechat v takové míře chátrat. Upozorňuje na
průchodnost hospody a doporučuje uzamčení zadního vchodu. Dotazuje se, proč nepokračují
tréninky hasičů – dětí.
Matoušek V. – odpovídá, že tréninky budou obnoveny tak, aby byla zajištěna účast na
jediném závodě v Nezdicích.
Falout J. st. – dotazuje se na stav kroniky obce. A. Faloutová odpovídá, že novou
kronikářkou je p. Irena Langová, která doplňuje chybějící údaje.
9. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová A. přečetla návrh usnesení a tázala se
přítomných, kdo má k návrhu nějaké připomínky, nebo kdo by ho chtěl doplnit. Protože tomu
tak nebylo, nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 17. veřejného zasedání bylo schváleno.
10. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.50 hod.

Vřeskovice dne : 22. 7.2021
Zapsala :
Kypetová Jaroslava

