ZÁPIS
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 25.6.2020
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou USEN s.r.o. na rekonstrukci veř. osvětlení
Smlouva na pronájem restaurace
Smlouva s TJ Vřeskovice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Přijetí dotace z programu PSOV od Plzeňského kraje
Úprava názvů na mapě k.ú. Vřeskovice
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 5 členů OZ, omluven p. Toman Jan a p. Drda Jaroslav.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Kypetová Jaroslava, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 27.5.2020 : p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Jmenování zapisovatele :
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. Chmelíř Václav
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Zpráva z mezidobí zasedání
Zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání, které se konalo 27.5.2020, na jedné
pracovní poradě 8.6.2020. Bylo projednáno následující : opravy kulturního domu, přeložka

vedení NN, cesta na Dědinkách, sběr odpadů, smlouvy, veřejné osvětlení, hostinec, oprava
ČOV, názvy v mapě katastru, dotazník na webových stránkách a příprava na veřejné zasedání.
4. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese nyní neprobíhají žádné práce, vyžínání pasek není zajištěno z důvodu nedostatku
pracovníků.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Po obci probíhá sekání trávy, traktůrek byl odvezen do servisu do Klatov, stromy při cestě do
Mstic zasahují do vedení, je třeba zajistit firmu na jejich odstranění. Na koupaliště jsou
objednány košíky, doplní se chemie a pak ještě je třeba vyčistit dno.
Krotký Jan – úkoly z minulého veřejného zasedání byly splněny. Zastupitelé projednali
příspěvek pro TJ na úpravu tenisového kurtu – příspěvek od obce 10.000,- Kč, proběhlo
jednání s firmou GALILEO Corporation ohledně aplikace monitorování zápachu z firmy
ASAVET a p. Drda J. doplnil ke kontejnerům ceduli s uvedením dnů vývozů.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Pouťový turnaj dětí i dospělých byl zrušen, Dětský den je naplánován na 29.8.2020, turnaj ve
volejbalu by se měl uskutečnit v červenci. U kampeličky je umístěná nová lavička.
Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Obec by měla dostat od státu kompenzaci ve výši 373.200,- Kč. (1.200,- Kč na 1 obyvatele).
Od Plzeňského kraje jsme získali dotaci ve výši 500.000,- Kč na rekonstrukci veřejného
osvětlení, na projekt vodovodu jsme dotaci nedostali.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou USEN s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení
Dodatkem č. 1 ke smlouvě s firmou USEN s.r.o. byly doplněny parcelní čísla pozemků, na
kterých bude umístěno veřejné osvětlení.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 1 byl schválen.
6. Smlouva na pronájem restaurace
Od 1.7.2020 bude obec pronajímat restauraci p. Stanislavu Pojarovi, nájemné dle smlouvy
je 1,- Kč za měsíc, zálohy na el. energii a plyn ve výši 3.000,- Kč budou placeny od září 2020.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na pronájem restaurace byla schválena.
7. Smlouva s TJ Vřeskovice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Předseda TJ p. Kadlec požádal o finanční pomoc na obnovu tenisového kurtu. Zastupitelé
navrhli poskytnout částku 10.000,- Kč z rozpočtu obce.

Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Příspěvek pro TJ byl schválen.
8. Přijetí dotace z programu PSOV Plzeňského kraje
Plzeňský kraj poskytl obci dotaci ve výši 500.000,- Kč z programu PSOV na rekonstrukci
veřejného osvětlení.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dotace z programu PSOV byla schválena.
9. Úprava názvů na mapě v k.ú. Vřeskovice
Na základě výzvy pracovnice Katastrálního úřadu z Klatov byla provedena úprava názvů
objektů na mapě v k.ú. Vřeskovice.
Zastupitelé berou úpravu názvů na vědomí.

10. Rozprava
Kadlec V. – poděkoval za finanční pomoc pro TJ na opravu tenisového kurtu, který slouží
nejen pro členy TJ, ale i pro ostatní občany obce.
Matoušek V. – dotaz, zda bude u vodárny světlo, je tam sloupek
Mraček A. – připomínka, že nesvítí světlo u autobusové garáže.
Eichler L. – poukázal na výkopy v cestě pod obrubníky, respektovat značku pro
jednosměrný provoz na Dědinkách
Míka J. - není přívod pro světlo v lokalitě u kaštanů (akce ČEZu)
Chmelíř V. – u mostu na Dědinkách je vyražený kanál,
starosta odpověděl, že opravu zajistí p. Hodan Michal
Ing. Falout J. – vyjádřil pochvalu za opravený kulturní dům
Blohmannová O. – poděkovala nejen těm, co pracují, ale i těm, co shánějí finance
11. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea seznámila přítomné s návrhem usnesení
a tázala se přítomných, kdo má nějaké připomínky nebo návrhy. Protože žádné připomínky
nebyly, nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 11. veřejného zasedání bylo schváleno.

12. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a schůzi zakončil v 19.50 hod.

Vřeskovice dne : 25.6.2020
Zapsala :
Kašparová Hana

