ZÁPIS
ze 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 20.9.2017
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2017
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
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.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 26.6.2017: p. Bláha 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. Bohuslav Jiří
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 26.6.2017.
Zastupitelé se sešli na jedné pracovní poradě a to 6.9.2017. Bylo projednáno následující :
stanovení termínu veřejného zasedání na 20.9.2017, ohledně zápachu z firmy ASAVET
Biřkov oslovit ČIŽP, odstranění stromoví na obecních pozemcích firmou ČEZ na jejich
náklady, smlouva na zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, s.r.o. Děčín,
zhotovení kalendářů, digitalizace kroniky – nabídku nevyužijeme, energie – E-aukce – obec
nebude přecházet k jiným dodavatelům, od 17.7.2017 funguje v KD úpravna vody (oprava
činila 67.980,- Kč), firma EKAS bude předělávat zásuvky na chodbě v KD a ve sklepě, ve
sklepě KD budou provedeny úpravy oken a dveří, obec musí vydat obecně závaznou
vyhlášku pro školský obvod, v obecním lese byla provedena těžba stromů napadených
kůrovcem a dřevo bylo prodáno na pilu. Dále bylo jednáno ohledně projektu na veřejné

osvětlení, firma Montprojekt – el. rozvody do země, územní plán – návštěva vodaře, po
zpracování bude odeslán k posouzení do Klatov, v letošním roce nebylo možno zprovoznit
hasičskou nádrž ke koupání z důvodu malého množství vody, někde dochází k úniku. Byla
zřízena nová autobusová linka z Klatov přes Švihov – Merklín až do Chotěšova. Hasičské
auto CAS je nepojízdné, je rozbitý motor, zatím se nepodařilo sehnat jiné, komunikace na
Dědinkách – udělena plná moc ing. Královcové – řeší od 9.1.2017 (zajištění vodoprávního
povolení, územního rozhodnutí a stavebního povolení), 15.5.2017 zaslána objednávka na
přeložku kabelu O2, zatím nikdo nereagoval. Nyní probíhá akce výměna oken a vchodových
dveří v kulturním domě.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V obecních lesích bylo vytěženo 8 arů (40 m3) z důvodu napadení kmenů kůrovcem. Dřevo
bylo prodáno na pilu za cenu 1.000,- Kč za 1 m3 + 21 % DPH (stanovena lesním p.
Konůpkem). Za těžbu a přibližování obec zaplatila 12.000,- Kč, musí se nakoupit nové
sazenice a udělat oplocení. Je možnost požádat o dotaci na oplocení – až do výše 50 %
nákladů.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Z minulého veřejného zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
Hodan Michal – místní hospodářství
V letošním roce se nepovedlo zprovoznit koupaliště z důvodu sucha – malý přítok vody.
Sečení trávy po obci trochu vázlo z důvodu nedostatku brigádníků, technika byla připravena.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o konání turnaje ve volejbale, kterého se zúčastnilo 8 družstev, naše
družstvo se umístilo na 2. místě, pro děti byla uspořádána akce na ukončení prázdnin místo
dětského dne , pro děti byly připraveny různé soutěže a na závěr táborák s opékáním buřtů.
Na 28.10.2017 je plánována drakiáda dle počasí, 16.11.2017 lampionový průvod, 27.11 2017
rozsvícení vánočního stromu, 9.12.2017 vánoční besídka , pořádání zábavy na Silvestra zatím
není jasné, zda kapelu nebo posezení v restauraci, 1.1.2018 tradiční novoroční šlápota.
Kapesní kalendáříky necháme zhotovit u p. Kubaleho v Přešticích. Foto obce zajistí p. Kuna
Zdeněk.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Ve vodárně na Pouzce je třeba zajistit provedení revize elektrozařízení. Náklady budou
přeúčtovány všem uživatelům.
4. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4 na rok 2017
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2, 3 a 4 na r. 2017.
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - § 6399 Ost. finanční operace – navýšení platby DPH o
10.000,- Kč a u § 3639 Komunální služby a územní rozvoj - ponížení u nákupu ost. služeb o
10.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.

Rozpočtové opatření č. 3/2017 – příjmy navýšeny u § 1032 - příjem z těžby dřeva o 50.000,Kč a výdaje navýšeny u § 1031 – Pěstební činnost, pol. 5021 – osobní výdaje o 5.000,- Kč,
pol. 5169 – těžba a přibližování dřeva o 15.000,- Kč, u § 6171 – Činnost místní správy, pol.
5139 – nákup materiálu o 20.000,- Kč a u § 6399 –Ostatní finanční operace – platba DPH o
10.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2017.
Rozpočtové opatření č. 4/2017 – navýšení výdajů u § 3392 – Zájmová činnost v kultuře, pol.
5171 - oprava oken a dveří ve sklepě, výměna lina, zednické práce, úprava topení a výmalba
o 150.000,- Kč, pol. 6121 – výměna oken a vchodových dveří v kulturním domě – rozšíření
zakázky o 210.000,- Kč, u § 2310 – Pitná voda, pol. 5169 o 10.000,- Kč. Navýšení výdajů je
kryto finančními prostředky na běžném účtu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 4/2017.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Smlouva č. IV-12-0010990/01 mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly se uzavírá za účelem zřízení věcného břemene na pozemku
parc.č. 910, v k.ú. Vřeskovice. Pozemek se nachází u autobusové garáže. (Napojení elektřiny
k rodinnému domku manželů Mračkových). Jednorázová náhrada věcného břemene činí
1.000,- Kč + DPH 21%.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla přítomnými zastupiteli schválena.

6. Rozprava
Matoušek V.
Do rozpravy se přihlásil starosta obce jako první, aby vysvětlil přítomným pojem „čisté
bydlení“. V návrhu nového územního plánu se vyskytují objekty označené tímto názvem.
Občané zde mohou chovat drobné zvířectvo (př. slepice, králíky pro svoji potřebu).
Štenglová M.
Dotaz ohledně cesty před jejich domem, kdy bude provedena povrchová úprava. Starosta
odpověděl, že cesta je zaměřena, ale cena zatím není stanovena.
Bohuslav J.
U zastávky je uschlá bříza, bylo by ji třeba nechat odstranit. Starosta odpověděl, že strom se
nachází na soukromém pozemku a odstranění musí řešit majitel.
Míka J.
Měl dotaz, z jakého důvodu se jeho dům nachází v čistém bydlení. Starosta důvod neví, ale
mohla by jej zodpovědět ing. arch. Langová I., která zpracovává návrh nového územního
plánu. Starosta sdělil přítomným, že až bude mít k dispozici textovou i grafickou podobu
územního plánu, zveřejní jej na stránkách obce a 10 dnů po zveřejnění pak bude svolána
schůzka s občany, aby se mohli k územnímu plánu vyjádřit.

Ruth J. st.
Připomínka k územnímu plánu – nejdříve by se měli občané vyjadřovat a pak úřad zadat
požadavky ke zpracování. Starosta odpověděl, že návrh plánu se musí nejdříve zpracovat do
nějaké podoby, aby odpovídal daným předpisům a zákonům a pak se předkládá k vyjádření
občanům.
Novák K.
Nesouhlasí s názvem bydlení čisté. Informoval se na úřadě, kde mu bylo sděleno, že obec do
300 obyvatel toto mít nemusí, není povinností. Není mu jasné, proč se dělá na starou
zástavbu. Navrhl, aby se dalo do zápisu, kdo chce bydlení čisté a kdo ne.
Drda J.
Nelíbí se mu, proč by měli být někteří občané omezování, pokud by se nacházeli v části
čistého bydlení.
Bohuslav J.
Občané na vesnici platí daně, tak proč by si nemohli chovat drobné zvířectvo, které k vesnici
patří.
Míka J.
Toto omezení není jen o chovu zvířectva, ale také např. o sklonu střechy a půdorysu domu.
Ruth J. ml.
Nechce na svém pozemku čisté bydlení a kdo z přítomných také nechce, aby se přihlásili a
jejich požadavek byl zapsán do zápisu : dále se přihlásili : Toman Jan, manželé Novákovi,
Míka Jan, Drda Jan, Hodan Michal, Ruth Josef st., Ruth Václav.
Ruth V.
Navrhuje, aby se nový sušák na hadice nestavěl na návsi u rybníka v blízkosti stromku, ale
někam jinam, např. do kampeličky.
Mraček A.
Umístění telefonní ústředny na návsi u kampeličky také není vhodné. Starosta odpověděl, že
s tím obec nic neudělá, objekt je majetkem firmy CETIN a platí obci nájem.
Štenglová M.
Uklízí plakáty, které se uvolňují z informativní tabule a vítr je zanáší po okolí až k jejich
domu. Připomínka ještě k prašné cestě u jejich domu, zda by tam nešla umístit značka.
Kadlec V.
Zpomalení rychlosti by také mohly vyřešit zpomalovací pruhy. Starosta odpověděl, že na
prašnou cestu je nelze instalovat.
Ing. Bohmann M.
Z firmy ASAVET opět uniká zápach a to ve dne i v noci. Při návštěvě zastupitelů koncem
roku bylo dohodnuto, že zápach budou řešit ve spolupráci odborných firem. Starosta slíbil, že
opět osloví Inspekci životního prostředí a Státní veterinární správu, aby zjistily příčiny úniku
zápachu. Namátkové kontroly jsou prováděny ve dne i v noci. Zápachy jsou plošné a po určité
chvíli zmizí.

Krotký J.
Zápach je těžko měřitelný. Zápach z ASAVETU je denně.
Majer J. st.
Jaké konkrétní kroky bude dělat obecní úřad, aby došlo k nápravě. Starosta odpověděl, že
obec opět osloví Českou inspekci životního prostředí a Státní veterinární správu.
Drda J.
Mstice jsou součástí Vřeskovic, neuvažuje obec o zkulturnění cesty do Mstic ? Starosta sdělil,
že obec zajišťuje materiál na opravu cesty (dodávku šmandy), ale po přejezdu traktorů a těžké
techniky je cesta opět znečištěna. Pozemek u rybníka je majetkem p. Šípa P.
Ruth J.st.
Problém zápachu z ASAVETu je ve vařácích, které vypouští obsluha. Starosta řekl, že při
návštěvě ve firmě byl největší zápach z půdních filtrů.
Drda J.
Jestliže jde zápach z půdních filtrů, pak tam dávají materiály, které tam nepatří.
Brejcha V.
V rybníku ve Msticích je místo vody bahno. Kdyby se získala dotace, mohl by se vyčistit.
Rybník není majetkem obce, ale firmy Flandersfarm, můžeme oslovit jejího majitele.
7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení ze 16. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy.
Připomínku měl p. Krotký J. – doplnit, že obec bere na vědomí, že firma ASAVET zapáchá.
P. Faloutová Andrea doplnila návrh usnesení o tento bod a znovu jej přečetla. Nikdo
z přítomných již žádné připomínky ani návrhy nepodal, proto požádala zastupitele o jeho
schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení bylo přítomnými zastupiteli schváleno.
8. Závěr
Starosta poděkoval občanům za hojnou účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.50 hod.
Vřeskovice dne : 20.9.2017
Zapsala :
Kašparová Hana

