ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 11.9.2018
Program: 1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Vydání Územního plánu obce Vřeskovice formou opatření obecné povahy
Smlouva o ochraně osobních údajů mezi správcem (Obec Vřeskovice) a
zpracovatelem (Městská knihovna Klatovy)
6) Smlouva o poskytnutí účelové dotace 9.800,- Kč z dotačního programu
„Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji“
7) Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 110.000,- Kč na opravu
CAS
8) Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře, smluvní strany Triada, spol. s.r.o. a
obec Vřeskovice
9) Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k počítačovému
programu MUNIS (Triada, spol. s.r.o.)
10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Obec Vřeskovice a
ČEZ Distribuce a.s.)
11) Představení kandidátů pro komunální volby 2018
12) Rozprava
13) Usnesení a jeho schválení
14) Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 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 tento bod :
- záměr koupě nemovitosti čp. 118 na pozemku p.č. st. 168/1 a pozemku 34/1 od TJ
Vřeskovice z.s.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 11.6.2018:
Jmenování zapisovatele:

p. Kypetová Jaroslava, p. Ruth Václav
p. Bláha 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. Bohuslav Jiří
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval přítomné o činnosti zastupitelstva od posledního veřejného zasedání,
které se konalo 11.6.2018. Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.
18.7.2018 – informace o účasti na veřejném projednání územního plánu Vřeskovice
13.6.2018 na Měú Klatovy (p. Hodan M. a p. Matoušek V.) Komunikace na Dědinkách –
projektová dokumentace zpět od ing. Královcové, čeká se na obnovení vyjádření všech
zúčastněných organizací a pak bude odvezeno na odbor dopravy ke společnému vydání
územního rozhodnutí a stavební povolení. ČEZ – oznámení o zahájení řízení uložení kabelů
do země, ale v letošním roce nebude realizováno, možná až v r. 2019 nebo 2020. S tímto
souvisí i vybudován nového veřejného osvětlení – projekt za 90.000,- Kč a rozhlas za
140.000,- Kč. Urgovat žádost na přeložení VN na Dědinkách. Možnost zřízení bezplatné
služby pro krizové situace a kalamitní stavy, na koupališti zajistit výměnu písku ve filtraci a
příprava kandidátek pro komunální volby.
1.8.2018 – hlavním bodem jednání bylo se zástupci TJ projednání podmínek prodeje
víceúčelového zařízení čp. 118 a pozemku p.č 34/1. Cena objektu stanovena na 1,000.000,Kč, roční splátky 100.000,- Kč. Cena pozemku 60,- Kč za m2.
5.9.2018 – příprava na veřejné zasedání, smlouva s ČEZ – nejsou vyjasněny některé body
smlouvy, doporučeno zatím neschvalovat, představení nových kandidátů na veřejném
zasedání, smlouva o ochraně os. údajů mezi obcí a Knihovnou Klatovy, vydání Územního
plánu obce formou opatření obecné povahy, smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši
9.800,- Kč n oplocenky v lese z Plzeňského kraje, schválení přijetí dotace na opravu CAS
z Plzeňského kraje, dodatek ke smlouvě o technické podpoře a dodatek k Licenční smlouvě o
poskytnutí uživatelských práv k počítačovému programu MUNIS (Triada, spol. s.r.o.).
Oprava topení v kampeličce, zrušení oplocení předzahrádky u kampeličky, umístění
podstavce – T.G.Masaryk. Oslovit firmu Stamoza, která budovala kanalizaci a upozornit na
špatný stav komunikací.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V jarních měsících byla provedena likvidace stromů napadených kůrovcem, vlivem horkého
počasí uschlo několik sazenic stromků, budou vysazeny nové. Na výsadbu sazenic a nové
oplocenky má obec přislíbenu dotaci z Plzeňského kraje.
Hodan Michal – místní hospodářství
Sekání trávy po obci je zajištěno, bylo objednáno posečení s cepákem, údržbu filtrace na
koupališti zajišťoval p. Bezděk J. , za což mu patří poděkování. Firma Elimont Přeštice
provedla údržbu světel veřejného osvětlení. Pokud někde nesvítí světlo nebo bliká, je třeba
nahlásit na obecní úřad.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala společně s Mysliveckým sdružením dětský den. Pro děti byly
připraveny soutěže, jízda na vodě, přehlídka ptactva a pohoštění. V sobotu před poutí se konal
turnaj v národní házené a večer pouťová zábava. Volejbalového turnaje se zúčastnilo 7

družstev a 15.9.2018 bude turnaj v nohejbalu. 13.10.2018 zahraje skupina Hájenka a to nejen
pro seniory. Dále je naplánovaná beseda s cestovateli o Gruzii, v listopadu bude pro ženy a
děti ukázka pletení z pedigu. 8.12.2018 pojedeme do Drážďan na adventní trhy. Pro děti
připravíme vánoční besídku a na Nový rok novoroční šlápotu. Silvestrovskou zábavu zatím
neplánujeme.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
V odpadovém hospodářství zatím nejsou žádné změny, budou objednány periodické revize
elektro a hromosvodů u ing.Lucáka z Chudenic.
Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Z hlediska rozpočtu nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření. Hlavním úkolem nového
finančního výboru po volbách bude příprava rozpočtu na rok 2019.

4. Vydání Územního plánu obce Vřeskovice formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce projednalo návrh ÚP zpracovaného Ing. Arch. Irenou Langovou. Návrh
ÚP vychází z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Návrh byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání o územním plánování a stavebním
řádu. Návrh územního plánu byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné
projednání) stavebního zákona vystaven a projednán. V této lhůtě mohl každý uplatnit své
připomínky. V průběhu řízení o ÚP bylo převzato 8 připomínek vlastníků nemovitostí,
jejichž práva byla navrženým řešením dotčena. Připomínky byly vyhodnoceny a návrh ÚP byl
upraven. Územní plán vydaný formou opatření obecné povahy bude vyvěšen po dobu 15-ti
dnů a po této lhůtě nabývá účinnosti. Pořízení nového územního plánu stálo 210.000,- Kč a
z toho obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 142,800,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
OZ schvaluje vydání územního plánu obce formou opatření obecné povahy.
5.

Smlouva o ochraně osobních údajů mezi správcem (Obec Vřeskovice) a
zpracovatelem (Městská knihovna Klatovy)

Na základě nařízení Rady EU o ochraně osobních údajů (GDPR) zaslala Městská knihovna
Klatovy smlouvu, která upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem tj. mezi čtenáři obce
a zaměstnanci knihovny. Smlouva bude po podpisu zaslána zpět.
Hlasování : 7pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o ochraně osobních údajů byla schválena.

6.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 9.800,- Kč z dotačního programu
Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji

Obec získala dotaci z dotačního programu Podpora ochrany lesa v Plzeňském kraji na lesní
oploceny v délce 140 m ve výši 9.800,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o poskytnutí účelové dotace byla schválena.

7. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 110.000,- Kč na opravu CAS
Zastupitelstvo PK schválilo naší obci poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 2018
Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky ve výši 110.000,Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují přijetí dotace.

8. Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře, smluvní strany Triada, sp. s.r.o. a obec
Vřeskovice
Firma Triada, spol. s.r.o. zajišťuje služby pro obec jako uživatele nesíťové instalace IS
MUNIS. Dodatek ke smlouvě řeší úpravu vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem na
základě nařízení Rady EU o ochraně osobních údajů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře byl schválen.
9. Dodatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k počítačovému
programu MUNIS (Triada, spol. s.r.o.)
Dodatkem ke smlouvě je doplnění textu o informování uživatele o nakládání s osobními a
kontaktními údaji v souladu s nařízením Rady EU.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek k Licenční smlouvě byl schválen.
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Obec Vřeskovice a
ČEZ Distribuce a.s.) č. IE-12-0006050/SOBS VB/1
ČEZ Distribuce a.s. zaslala smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
připravovanou akci – uložení kabelů do země. Akce se v letošním roce nebude realizovat a
některé body smlouvy nejsou zatím dořešeny, proto zastupitelstvo smlouvu neschválilo.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene neschválili.
11. Záměr koupě nemovitosti čp. 118 a pozemku p.č. 34/1
Nemovitost čp. 118 a pozemek p.č. 34/1 patří TJ Vřeskovice. V současné době není budova
využívána. Záměrem obce je z budovy vytvořit startovací byty pro mladé lidi nebo byty pro
seniory.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Zastupitelé schválili záměr koupě nemovitosti čp. 118 a pozemku p.č. 34/1.

12. Představení kandidátů pro komunální volby 2018
Starosta poděkoval všem, kteří se rozhodli kandidovat v komunálních volbách. Volby se
uskuteční v kulturním domě v pátek 5.10. a v sobotu 6.10.2018.
Pro volební období 2018 – 2022 v obci kandidují :
Drda Jaroslav
Faloutová Andrea
Hodan Michal
Krotký Jan
Kypetová Jaroslava
Ruth Václav
Toman Jan
Starosta poděkoval zastupitelům za jejich dosavadní práci, představil nové kandidáty a
zároveň je vyzval, zda chtějí říci, proč se rozhodli kandidovat.
Krotký J. - rozhodl se kandidovat z důvodu, aby obec zůstala samostatná a pokračovalo se
v jejím budování.
Faloutová A. - poděkovala starostovi za jeho práci jako nejdéle sloužícího zastupitele. Chtěla
by v obci rozvíjet kulturu – divadla, pořádání srazu rodáků, obnovení staročeských májů.
Na Dědinkách dodělat komunikaci, opravit cesty, kde jsou propady po kanalizaci. Připravit
akce do budoucna, např. vybudování vodovodu v obci.
Krotký J. – poděkoval starostovi za jeho dosavadní práci a ohledně budovy TJ se vyjádřil, že
by ji neboural i když zatím nebude využívaná.
Kypetová J. - budova TJ bude stát několik let bez využití, protože obec zatím na přestavbu
nemá peníze. Vize do budoucna – rozvíjet sport u dětí, doplnit webové stránky obce.

13. Rozprava
Ruth J.st. - zaslat žádost na ČEZ, ohledně přeložky vysokého napětí od autobusové garáže
až ke kostelu. Řešit v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí o uložení kabelů do zemi.
Kadlec V. - poděkoval zastupitelstvu obce za spolupráci s TJ při pořádání sportovních akcí.
Chtěl by, aby se do sportu zapojilo více dětí (nejen do házené, ale i další sporty) a budova TJ
snad najde uplatnění u nového majitele.
Hránka R. - připomínka k meliorační strouze, je zanešená, několik let se nečistila.
Je třeba oslovit Meliorace nebo Životní prostředí. Starosta odpověděl, že potok je ve správě
Povodí Vltavy, proto jej osloví ohledně vyčištění.
Falout J. st. - práci s dětmi je třeba podpořit a motivovat např. finanční podporou ze strany
obce.

14. 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. Žádné připomínky ani
návrhy nebyly podány, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.35 hod.

Vřeskovice dne : 11.9.2018
Zapsala :
Kašparová Hana

