ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.10.2021
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9 na r. 2021
Smlouva s firmou ČEZ ESCO, a.s. na dodávku elektřiny
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. Přítomno bylo 6
členů OZ. Omluven Hodan Michal – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na
veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Navrhl doplnění do zveřejněného
programu bod č. 4/1 – Žádost TJ Vřeskovice o příspěvek z rozpočtu obce ve výši 20.000,Kč. 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. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Ověření z minulého veř. zasedání dne 22.7.2021 : 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 : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 22.7.2021, se sešli zastupitelé na čtyřech
pracovních poradách.
18.8.2021 - byla projednána obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za komunální
odpad, kontrola z Katastrálního úřadu z Klatov, plán hřbitova v digitální podobě, který

zpracovala Faloutová Aneta, VO do Mstic, které se uskuteční až v r. 2023, práce na dětském
hřišti, přivaděč vody – datový kabel, nákup materiálu pro hasiče, dotace pro TJ.
15.9.2021 – výkopové práce a dovoz štěrku na dětské hřiště, oprava veřejného osvětlení,
výsadba stromů, konání rybářských závodů, sekání trávy po obci – zajištěna firma a p. Bezděk
J. , pronájem pozemku od církve, jednání na KÚ Plzeň ohledně přivaděče vody z Nýrska,
kterého se zúčastnila p. Faloutová A.
6.10.2021 - pozemek od církve, práce na dětském hřišti – obrubníky a konečné úpravy,
požární vozidlo – dotace 450.000,- Kč z Ministerstva vnitra přislíbena, obec bude žádat o
dotaci ve výši 300.000,- Kč z KÚ Plzeň. V listopadu končí smlouva na dodávku elektřiny
s firmou ČEZ ESCO – připravit novou smlouvu. Zastupitelé řešili problém s parkováním aut
na obecních pozemcích.
20.10.2021 - zastupitelé projednali přípravu na veřejné zasedání 21.10.2021 a rozdělení
úkolů při sobotní akci – sázení stromů, na které je 100% dotace.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Na jaře budou vysazeny nové sazenice lesních stromků. Vyžínání trávy provádí p. Mraček
Martin. P. Konůpek připravil žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity. Žádost byla odeslána na Krajský úřad PK.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Obec pořádala volejbalový turnaj za účasti 11 družstev. Další úspěšnou akcí byly rybářské
závody. Pro děti byly připraveny odměny, diplomy a zajištěno občerstvení. V sobotu 23.10.
bude sázení stromů a večer v restauraci posezení při kytaře. Na 6.11. je plánovaná drakiáda a
20.11.2021 přivítáme 8 nových občánků.
Drda Jaroslav – výbor pro odpadové hospodářství a správu budov
Je objednán vývoz kontejnerů u hřbitova, kontejner na elektroodpad už je také plný. Na
dětském hřišti se budou dodělávat obrubníky a konečné úpravy.
4. Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9 na r. 2021
S rozpočtovými opatřeními seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava.
Rozpočtové opatření č. 6 – příjmy navýšeny o 50.000,- Kč – dotace od kraje na vybavení
JSDHO, výdaje navýšeny u § 3419 Ostatní sportovní činnost – 20.000,- Kč pro TJ
Vřeskovice a 10.000,- Kč finanční dar pro sportovce.
Rozpočtové opatření č. 7 – příjmy navýšeny o 31.000,- Kč – dotace na volby do Poslanecké
sněmovny, výdaje navýšeny u § 3392 – Zájmová činnost v kultuře o 30.000,- Kč na nákup
materiálu a u § 6320 – Služby peněžních ústavů o 1.000,- Kč na pojištění majetku.
Rozpočtové opatření č. 8 – výdaje navýšeny u § 3392 – Zájmová činnost v kultuře o 53.000,Kč – nákup sporáku do restaurace.
Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8 zastupitelé berou na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 9 - příjmy navýšeny o kompenzační bonus ze SR (zmírnění dopadu
koronaviru) ve výši 2.666,51 Kč. Výdaje navýšeny u § 3421 o 151.000,- Kč – dětský domek,

materiál, prvky na dětské hřiště. U § 3722 – Sběr a odvoz komunálního odpadu navýšení o
55.000,- Kč a u § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 30.000,- Kč za sekání trávy.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 9.
5. Smlouva s firmou ČEZ ESCO, a.s. na dodávku elektřiny
Platnost současné smlouvy s firmou ČEZ ESCO a.s. na dodávku elektřiny končí v listopadu.
Zastupitelé po projednání novou smlouvu schvalují a pověřují starostu k jejímu podepsání.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

6. Rozprava
Kadlec V. – poděkoval obci za zajištění stromu, který bude vysazen na hřišti v neděli 24.10.
na počest p. Votýpkovi za jeho dlouholetou činnost pro tělovýchovnou jednotu ve
Vřeskovicích. Pozval přítomné na zápas, který se odehraje v 11.00 hod.
Ing. Falout J. – také poděkoval za poskytnutí stromu na památku p. Votýpky. Tázal se, proč
necvičily děti na hasičské soutěže, když v jiných obcích to fungovalo. Schvaluje pořízení
nového automobilu pro SDH. Besídku pro děti navrhuje udělat v neděli 5.12.
Duchek J. – dotaz na zakoupení sportovních pořadů.
7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea. Tázala se
přítomných, zda má někdo připomínky nebo jiné návrhy. Nikdo se nepřihlásil, proto nechala o
usnesení hlasovat.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 18. veřejného zasedání bylo schváleno.
8. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne : 21. 10. 2021
Zapsala :
Kašparová Hana

