Z Á P I S
z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 27.5.2009
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Závěrečný účet obce za rok 2008
Změny rozpočtu na rok 2009
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.30 hodin v restauraci
kulturního domu. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal přítomné občany a seznámil je
s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Duchek Josef
ing. Blohmann Miroslav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 3.3.2009:

p. Ruth Václav
p. Matoušek Václav

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Mraček Josef st., p. Bohuslav Jiří
Hlasování: všichni členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu z mezidobí zasedání podal starosta obce p. Krotký. Od posledního veřejného
zasedání se obecní zastupitelstvo sešlo na 4 poradách a to: 17.3., 6.4., 29.4. a 25.4.2009. Na
těchto poradách byly projednávány tyto záležitosti : školení bezpečnosti práce, projekt na
ČOV, oplocení hřiště, pronájem kurtu od TJ na další období, dotace od krajského úřadu ve
výši 200.000,- Kč, pronájem restaurace v KD, Švihovské hudební léto, volby do Evropského
parlamentu, smlouva na opravu požární nádrže, úprava sálu v KD – broušení a lakování

parket, oprava cesty od kaštanů ke garáži, objednání kalendářů měst a obcí. Poslední porada
byla věnována výběru nového zájemce o restauraci v KD.
3. Závěrečný účet obce za r. 2008
S čerpáním rozpočtu za rok 2008 seznámil přítomné ing. Falout Josef. O stavu majetku obce,
provedených inventurách, vyúčtování finančních vztahů se st. rozpočtem a rozpočtem krajů,
stavu účtu 933 informoval starosta obce p. Krotký. Na závěr pak přečetl zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za r. 2008. Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Při hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Hlasování: závěrečný účet obce za rok 2008 byl schválen všemi členy OZ bez výhrad.
4. Změny rozpočtu na rok 2009
S rozpočtovým opatřením č. 1 k rozpočtu seznámil přítomné ing. Blohmann Miroslav –
předseda finanční komise. K navýšení dochází jak v příjmové části – dotace na volby a dotace
od KÚPK na opravu požární nádrže, tak i ve výdajové části – oprava požární nádrže, dodělání
úprav na hřišti a oplocení dětského hřiště, navýšení příspěvku TJ Vřeskovice na republikový
přebor ČR mladšího žactva
Hlasování: s provedením rozpočtového opatření souhlasili všichni přítomní členové OZ.
5. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese byla provodena výsadba mladých stromků, oprava oplocenky a v současné době
probíhá vyžínání trávy.
p. Duchek Josef – kontrolní výbor
Provedl kontrolu plnění úkolů usnesení z posledního veřejného zasedání a konstatoval, že
úkoly byly splněny. Dále podal zprávu o činnosti jednotlivých komisí – komise finanční,
kulturní, komise pro místní hospodářství, lesní a odpadové hospodářství. Všechny komise
plní řádně zadané úkoly, pro které byly zřízeny.
p. Zub Jan – místní hospodářství
Po celé obci probíhá sečení trávy a to jak s traktůrkem, tak i sekačkou a křovinořezem.
ing. Falout Josef – kulturní komise
Starosta obce p. Krotký a předseda kulturní komise ing. Falout popřáli p. Křenové 7.5.2009
k jejímu významnému životnímu jubileu – 90.ti let a předali jí květiny a věcný dar.
9.5. proběhla oslava Dne matek. Děti si připravily kulturní program, pak následovalo
pohoštění a k tanci a poslechu hrála skupina Lovci rytmů. Akce se všem ženám líbila..
V sobotu 30.května proběhne oslava Dne dětí. Pro děti jsou připraveny různé soutěže,
občerstvení a na závěr posezení u táboráku.

ing. Blohmann – finanční komise
Předseda finanční komise seznámil přítomné se změnami rozpočtu – viz bod 4 a čerpání
rozpočtu přečetl ing. Falout (bývalý předseda finanční komise v rámci závěrečného účtu).
p. Matoušek Václav - odpadové hospodářství
V sobotu 6.6.2009 se uskuteční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Dále
informoval přítomné o průběhu prací na hřišti za kulturním domem a na dětském hřišti.

6. Rozprava
p. Kadlec V.
Měl dotaz, kdy se bude dělat cesta před jeho domem. Odpověděl starosta p. Krotký, že
čekáme na dotace, které vyřizuje firma Limex. Zatím se cesta bude jen udržovat . Bude
zajištěn dovoz drobného štěrku. Dokud nebude provedena kanalizace, nebude se cesta
zpevňovat.
p. Zub K.st.
Cesta od garáže ke kaštanům se má opravovat, zpevňovat povrch, zda jsou již provedeny
inženýrské sítě, aby se pak nemuselo kopat v nové cestě.
p. Bohuslav J.
Prodloužení vodovodu na hřbitově by zatím nedělal, myslí si, že dosavadní stačí. Peníze
ušetřit na jinou akci.
p. Kadlec V.
Zda obec neuvažovala o navýšení koeficientu u daní z nemovitostí, jako jednoho ze zdrojů
příjmů do rozpočtu. P. Krotký odpověděl, že by obec mohla vyhláškou navýšit koeficient, ale
bylo by to finanční zatížení občanů a touto cestou nechceme navyšovat rozpočet.
ing. Falout J.ml.
Daň z nemovitosti od občanů v loňském roce činila 170.000,- Kč.
p. Kadlec V.
Jako člen komise informoval přítomné o výběrovém řízení na pronájem hostince v KD a
budovy na Sauně, které se konalo v pondělí 25.5.2009. Bylo přihlášeno 9 uchazečů, přijelo
jich 5. Konala se prohlídka objektů a s každým uchazečem krátký pohovor. Přednost bude mít
ten, kdo využije oboje zařízení.
Dále požádal jménem TJ Vřeskovice o finanční příspěvek na reprezentaci mladších žáků –
republikový přebor ČR v národní házené. Jednalo by se o částku do 20.000,-Kč.
ing. Blohmann M.
Po opravě a vyčištění spodní nádrže uvažovat o případném využití ke koupání za použití
chemie a vhodného systému čištění.
p. Zub K.st.
Do nádrže prosakuje zemina od p. Mračka, kde se dříve provozoval chov prasat.

7. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing.Falout Josef přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné, zda
mají připomínky nebo jiný návrh. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování: všichni přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení z 15.veřejného
zasedání.
8. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
21.20 hodin.

Vřeskovice dne 27. května 2009
Zapsala : Kašparová Hana

