ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 13.12.2018

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtová opatření č. 7 a 8 na r. 2018
Záměr obce o vykoupení pozemku par.č. 34/2 o výměře 606 m2 od
Římskokatolické farnosti Švihov
Smlouva o zřízení služebnosti pro Vodafone Czech Republic a.s.
Výše stočného na r. 2019
Jmenování inventarizačních komisí
Návrh rozpočtu na r. 2019
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 18.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo všech 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 – bod 6) upravit takto :
6/1) Smlouva o zřízení služebnosti pro Vodafone Czech Republic a.s.
6/2) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
6/3) Smlouva o vytvoření internetových stránek firmou Galileo Corporation s.r.o.
6/4) Plán rozvoje sportu na r. 2018 – 2024
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl doplněn a přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 5.11.2018 :
Jmenování zapisovatele :

p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
p. Toman Jan, p. Drda Jaroslav
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 : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta seznámil přítomné občany s činností zastupitelstva od posledního veřejného
zasedání. Zastupitelé se sešli na dvou pracovních poradách a na prohlídku ubytovny – budovy
TJ. Bylo projednáno následující : místní komunikace „Na dědinkách“, uložení kabelů do
země – akce ČEZ v r. 2019 nebo v r. 2020, smlouvy na věcné břemeno, koupě pozemku od
církve, průzkumný vrt na zdroj pitné vody (p. Faloutová se zúčastnila schůzky na Krajském
úřadě v Plzni). Byla provedena prohlídka hřbitova, nakloněné pomníky u volných hrobů je
třeba odstranit z důvodu bezpečnosti. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na r. 2019,
návrh střednědobého výhledu na r. 2020 – 2022, webové stránky obce, služby GDPR, opravy
v kulturním domě, veřejné osvětlení, přeložku od ČEZ – pro nové parcely dle územního plánu
a výši stočného na r. 2019.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Obec získala dotaci na lesní oplocenky ve výši 9.800,- Kč z Plzeňského kraje a na sazenice
stromků ve výši 7.200,- Kč z Ministerstva zemědělství.
Toman Jan – kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
Hodan Michal – místní hospodářství
Filtrace na koupališti je zazimovaná, zimní údržbu cest bude zajišťovat v případě potřeby i
firma p. Ledvoně z Roupova. Na místní komunikaci na Dědinkách je třeba k dokumentaci
doplnit závazná stanoviska orgánu ÚP dle nového zákona.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala lampionový průvod – účast 60 občanů, výlet do Drážďan,
16.12.2018 bude vánoční besídka, 29.12. turnaj ve stolním tenisu, 1.1.2019 novoroční
šlápota, 2.3.2019 dětský karneval, beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem – Rok na Havaji
– termín upřesníme.
Drda Jaroslav – správa budov a odpadové hospodářství
23.1.2019 se budou prodávat známky na popelnice a platit poplatky ze psů. Ceny známek
zůstávají stejné jako v r. 2018. V kampeličce, vodárně a ČOV budou provedeny revize a
zajištěny energetické štítky.
4. Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 na r. 2018
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 na r.
2018. Rozpočtové opatření č. 7 : příjmy navýšeny o dotaci na opravu CAS ve výši 110.000,Kč, na odbornou přípravu členů SDH ve výši 2.400,- Kč. Výdaje navýšeny u par. 3745 – Péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 18.000,- Kč, u par. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví
a sděl. prostředků o 10.000,- Kč, u par. 5512 – Požární ochrana o 110.000,- Kč, výdaje
poníženy u par. 2212 – Silnice o 25.600,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 7.

Rozpočtové opatření č. 8 : příjmy navýšeny o dotaci na sazenice lesních stromků ve výši
7.200,- Kč, výdaje navýšeny u par. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce o 2.000,- Kč, u
par. 3612 – Bytové hospodářství o 5.000,- Kč, u par. 5512 – Požární ochrana o 20.000,- Kč, u
par. 6112 – Zastupitelstva obcí o 72.000,- Kč (odchodné starosta a místostarosta), výdaje
poníženy o 91.800 Kč u par. 3636 – Veřejné osvětlení (neuskutečněná akce).
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 8.
5. Záměr obce o vykoupení pozemku par.č. 34/2 o výměře 606 m2 od Římskokatolické
farnosti Švihov
Pozemek se nachází u víceúčelového zařízení kolem vodní nádrže. Pozemek je jako plocha
ostatní, obec má stanovenu cenu 60,- Kč za 1 m2.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují záměr o vykoupení pozemku.
6/1. Smlouva o zřízení služebnosti pro Vodafone Czech Republic a.s.
Společnost Vodafone Czech Republic a.s. bude zřizovat na kostele základnovou stanici pro
pokrytí telekomunikačním signálem. Elektrická přípojka bude vedena po obecním pozemku.
Cena věcného břemene je 5.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení služebnosti.
6/2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. plánuje akci uložení kabelů do země na obecních pozemcích. Cena za
věcné břemeno je stanovena na 30.100,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
6/3. Smlouva o vytvoření internetových stránek firmou Galileo Corporation s.r.o.
Firma Galileo Corporation s.r.o. vytvoří internetové stránky obce tak, aby obsahovaly
zákonem stanovené údaje. Cena za zpracování je stanovena na 9.500,- Kč + DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o vytvoření internetových stránek.
6/4. Plán rozvoje sportu na r. 2018 – 2024
Strategický plán rozvoje sportu je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.
Cílem tohoto plánu je podpora sportu a stanovení způsobu financování sportovních aktivit
v obci. Plán rozvoje sportu zpracovala ing. Kypetová J. a ing. Langová I. Plán bude zveřejněn
na internetových stránkách obce.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelé schvalují plán rozvoje sportu na r. 2018 – 2024.

7. Výše stočného na r. 2019
Obec obdržela dopis z Ministerstva zemědělství, ve kterém je uvedeno, že by měla obec
vytvářet dostatečné prostředky na obnovu kanalizace. Dopis byl přeposlán firmě VAKServis,
která zpracovává kalkulaci stočného na základě námi zaslaných podkladů. Cena stočného na
r. 2019 činí 30,73 Kč + 15% DPH tj. 35,34 Kč na 1 m3 odpadu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují výši stočného na r. 2019.
8. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2018 starosta Krotký Jan jmenoval tyto komise:
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Drda Jaroslav
členové: p. Toman Jan, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Krotký Jan, p. Drda Jaroslav

Zařízení OÚ:

předseda: p. Toman Jan
členové: p. Krotký Jan, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea,
členové: p. Toman Jan, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

předseda: p. Cibulka Václav
členové: p. Zub Jan, p. Hodan Michal

Místní hospodářství:

předseda: p. Hodan Michal
členové: p. Krotký Jan, p. Ruth Václav

Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
předseda: p. Toman Jan
členové: p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana

Řádné inventury budou provedeny v době od : 2.1.2019 do 31.1.2019.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Zastupitelé schvalují jmenování inventarizačních komisí.

9. Návrh rozpočtu na r. 2019
Předsedkyně finančního výboru ing. Kypetová J. seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na
r. 2019. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na běžném
účtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Připomínky k návrhu rozpočtu ze strany občanů nebyly podány.

Příjmy :
Výdaje :
Splátka úvěru :
Schodek :

5,090.900,- Kč
8,444.332,- Kč
453.000,- Kč
3,806.432,- Kč

Starosta vyzval přítomné, zda má někdo k návrhu rozpočtu nějaké připomínky.
Mračková A.
Návrh na opravu záchodů v kulturním domě – nevyhovující stav.
Ing. Falout J.
Připomínka k vánoční výzdobě obce, kromě vánočního stromku na návsi není žádná výzdoba
po obci. Dotaz, jaká bude vize s domem VÚZ, který chce obec od TJ odkoupit. Odpověděl
starosta p. Krotký J. že by přízemí domu VÚZ mohlo být využíváno pro knihovnu, fitko a
Vřeskováčka a v horním patře by mohly vzniknout byty, až by obec získala nějakou dotaci.
Z kampeličky na návsi by byl celý bytový dům.
Ing. Falout J. – obec by si měla připravit projekty na akce, které chce uskutečnit, aby
v případě vypsání dotačního titulu, mohla být podána žádost.
Nikdo z přítomných neměl k návrhu rozpočtu připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočet na rok 2019 byl schválen.

10. Střednědobý výhled na r. 2020 – 2022
Návrh střednědobého výhledu na r. 2020 – 2022 zpracovala předsedkyně finančního výboru
ing. Kypetová Jaroslava a seznámila s ním přítomné občany.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Střednědobý výhled na r. 2020 – 2022 byl schválen.

11. Rozprava
Krotký J.
Na vánoční strom byly zakoupeny 2 sady osvětlení – krápníky a do budoucna by chtěl řešit
vánoční osvětlení společně s novým veřejným osvětlením.
Matoušek V.
Připomínka k novému veřejnému osvětlení – stanovit počet světel a rozmístění, pokud ČEZ
uloží kabely do země, řešit odstranění sloupů nebo ponechat na osvětlení.
Chmelíř V.
V případě velké svítivosti se nechají světla utlumit. Obec nemusela povolovat ČEZu uložení
kabelů do země, protože mohou v budoucnu nastat komplikace v případě výkopových prací.

Doporučuje před zahájením prací vše nafotit.
Kadlec V.
Obec by měla jednat s firmou ČEZ ohledně přeložky vysokého napětí společně při jejich akci
v obci ukládání kabelů do země. Ohledně pitné vody by se měl udělat průzkum v obci, kdo by
se chtěl napojit na vodovod. Odpověděl starosta, že nyní by se udělal průzkumný vrt – jsou na
ně vypsány dotační tituly, abychom věděli, kde je zdroj pitné vody k budoucímu využití.
Několik občanů má již nyní problémy s dostatkem pitné vody a do budoucna se může situace
ještě zhoršit.
Chmelíř V.
Obec plánuje opravu fasády na kulturním domě, navrhuje napojení markýzy nebo nějakého
přístřešku na sezení.
Falout J. st.
Informovat občany ve Vřeskováku, jakou vizi má obec v oblasti sportu. V obci je nedostatek
stavebních parcel a ČEZ brání výstavbě nových domů v oblasti na Dědinkách tím, že tam
vede vysoké napětí. Odpověděl starosta, že pozemky na Dědinkách nejsou obecní, ale
soukromé. Ve středu 19.12.2018 bude mít jednání se zastupiteli ČEZu.
Mraček A.
Obec by měla řešit s právníkem, jak postupovat, aby se napojili na kanalizaci zbývající
nemovitosti a vyžadovat doklady, jak likvidují odpady.

12. Usnesení a jeho schválení
S usnesením z 2. veřejného zasedání seznámila přítomné 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
Usnesení z 2. veřejného zasedání bylo schváleno.

13. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání, popřál do nového roku a schůzi
zakončil ve 20.20 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

13.12.2018
Kašparová Hana

