ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 8.6.2016

Program: 1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0010990/1/VB
„Vřeskovice-KT,p.911-kNN“ mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Účetní závěrka za rok 2015
Plánovací smlouva – Michal Hodan
Smlouva na prodej sekačky - traktůrek
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

Program byl doplněn o tyto body :
- změna výše odměny pro pracovníky na dohodu
- souhlas s elektronickou dražbou
- rozpočtové opatření č. 3/16
- záměr vykoupit část pozemku p.č. 899/4
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. Program byl
doplněn o čtyři body. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
Ověření z minulého veř. zasedání dne 14.3.2016:
Jmenování zapisovatele:

p. Nováková Jaroslava, p. Hodan Michal
p. Ruth Václav, p. Bláha Václav
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
.

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání 14.3.2016 se zastupitelé sešli na těchto pracovních poradách.
6.4.2016 – brigáda na čištění nádrže 24.4., jednání s JUDr. Slavíkem ohledně pozemku p.č. 605/4
SPÚ ČR, dotace na program do knihovny, povolenky na rybaření dětem do 15-ti let
(úterý,čtvrtek,neděle), zakoupení nového satelitu do hospody, vyřazení starého od r. 2009, informace o
integrovaném povolení v Asavetu Biřkov, propagace ohledně ukládání bioodpadu do kontejnerů,
úprava terénu kolem kontejnerů, příprava letáku pro informaci občanům, konání rallye Wiesbaden
v pátek 29.4.2016, obsluha traktoru a křovinořezu, údržba obce, plánovací smlouva na stavbu pro M.
Hodana.
4.5.2016 – příprava na audit 31.5. – doplnění potřebných údajů apod., exekuce na lesy sousedícími
s obecními – možnost koupit, uzavírka přejezdu v Borovech, zřízení věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín, prodej starého traktoru za 4.000,- Kč, uložení kulis a rekvizit po divadle,
podlahu nad přísálím udělat po celé ploše, vč.plachet pod tašky, strouha za p. Votýpkovou – dle
vyjádření p. Bohůnka se nebude dělat, smlouva s lékařem, zajištění školení BOZP, možnost
kamerového systému na KD, nabídka od Mafra.
1.6.2016 - změny v odpadovém hospodářství od 1.5. hlavně v evidenci, objednávka prken na dodělání
podlahy nad přísálím, údržba filtrace u nádrže – p. Muchna, seznámení s výsledky auditu, exekuce na
lesy – vyvolávací cena 32.087,- Kč (zjistit podrobnosti o možnosti účasti v elektronické dražbě),
řešení problému s ucpanou kanalizací u kostela, schůzka mikroregionu Běleč -sdružení Otisk –
vyhlášení stromu roku, sečení po obci – p. Kuneš (traktor i křovinořez), objednání kontejneru na
11.6.2016 na velkoobjemný odpad, schůzka ohledně vodárny, zadání zpracování územního plánu ing.
Langové, objednání kulis – cena do 20.000,- Kč, zvýšení odměny pro brigádníky z 80,- na 100,- Kč.,
dotace z ministerstva zemědělství – Obnova drobných sakrálních staveb v obci – 7 křížků, rozpočet
120.016,- Kč, žádost na 84.000,- Kč, výměna oken v KD – cena cca 250.000,- Kč.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
Vysadil nové sazenice lesních stromků a zhotovil oplocení. Provedl kontrolu lesních pozemků, které
byly nabídnuty v dražbě.
Hodan Michal - místní hospodářství
Byla opravena cesta do Mstic, u nádrže zprovozněna filtrace, je třeba objednat chemii, traktůrek byl
odvezen do opravy do Klatov, posekání trávy při cestě do Mstic bude objednáno u p. Tíkala R.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkol pro p. Václava Bláhu ohledně umístění hnojišť v okolí obce zatím splněn nebyl.
Faloutová Andrea – kulturní komise
12.4. se uskutečnila beseda s p. Jirákem o vaření piva v obci a pivovarech v západních Čechách, 29.4.
byla uvedena premiéra divadelní hry místními ochotníky, 7.5. jsme oslavili Den matek, termín oslavy
Dne dětí se posune až na konec prázdnin z důvodu konání hasičských soutěží, v sobotu 25.6. bude hrát
kapela Tonic na pouťové zábavě a 16.7. se uskuteční turnaj ve volejbalu.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Poděkoval občanům, kteří se zúčastnili akce Za obec čistější – účast 16-ti občanů. Informoval o
umístění dvou kontejnerů na bioodpad, ukládání a třídění odpadů bylo uvedeno na letáku a i ve
Vřeskováku, který byl roznesen po obci. Na 11.6. je naplánován svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. V kulturním domě, v kampeličce a u požární nádrže byla provedena
elektrorevize a byly zkontrolovány hasící přístroje. V kulturním domě – na úřadě a v restauraci je
plánována výměna oken – poptáno u firmy AK okenní technika a Sulko.
Kypetová Jaroslava – finanční výbor

Informovala přítomné, že obec získala dotaci na opravu křížků a na rodinné centrum Vřeskováček.
4. Rozpočtové opatření č. 2/16 a č. 3/16
U rozpočtového opatření č. 2/16 byly navýšeny příjmy i výdaje o 30.000,- Kč a to z důvodu platby i
příjmu daně právnických osob. U rozpočtového opatření č. 3/16 byly navýšeny výdaje o nákup
počítače do knihovny a na obecní úřad v celkové výši 53.000,- Kč. Navýšení výdajů je kryto
finančními prostředky na běžném účtu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2/16 a schvalují rozpočtové opatření č. 3/16.

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0010990/1/VB,,Vřeskovice-KT,p.911-kNN“
mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Smlouva se uzavírá z důvodu napojení elektřiny pro rodinný dům p. Mračka Aleše a p.
Pasovské Aleny. Stavba bude probíhat na obecním pozemku.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva byla schválena, po podepsání bude odeslána.
6. Účetní závěrka za rok 2015
Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
výkaz o plnění rozpočtu za r. 2015, inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření
obce za rok 2015. Výnosy obce činily 5,216.506,68 Kč, náklady 5,148.660,13 Kč a výsledek
hospodaření před zdaněním byl 163.536,55 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka byla přítomnými zastupiteli schválena.
7. Plánovací smlouva – Michal Hodan
Plánovací smlouva mezi obcí a p. Michalem Hodanem se uzavírá z důvodu vydání
stavebního povolení k výstavbě rodinného domu na Dědinkách.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Plánovací smlouva byla přítomnými zastupiteli schválena.
8. Smlouva na prodej sekačky – traktůrek
Traktůrek byl prodán jako jedinému zájemci p. Josefu Hásovi ze Skočic za cenu 4.000,- Kč.
Záměr prodeje i cena byla schválena obecním zastupitelstvem dne 14.3.2016.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují kupní smlouvu na prodej traktůrku.

9.

Změna výše odměny pro pracovníky na dohodu

Výše odměny pro pracovníky na dohodu se navyšuje ze současných 80,- Kč na 100,- Kč za
jednu hodinu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Výše odměny byla přítomnými členy OZ schválena.
10. Souhlas s elektronickou dražbou
Elektronická dražba se týká lesních pozemků, které sousedí s obecními, a to o výměře
12.783 m2. . Zastupitelé pověřují starostu účastí v této dražbě. Vyvolávací cena je 32.087,- Kč.
Limit dražby je do výše 150.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují účast starosty v elektronické dražbě.
11. Záměr na vykoupení části pozemku p.č. 899/4
Pozemek se nachází na Dědinkách – parcela manželů Pojarových.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Záměr na vykoupení části pozemku byl schválen.

12. Rozprava
Matoušek V.
Informace občanům, že probíhá výměna biofiltrů ve firmě Asavet Biřkov, jeden filtr je již
hotový.
Ing. Kadlec M.
Po přečtení roční zprávy o integrovaném povolení firmy Asavet sdělil, že je vše v pořádku.
Dále informoval přítomné, že pořezané větve u silnice si odvezl po dohodě s firmou SÚS,
takže to nebyla krádež, oznámil, že na pozemek, který si zakoupil, je vyvážen odpad i přes
jeho výslovný zákaz. Obec by měla apelovat na občany, aby nepálili odpady, hlavně plasty
jsou zdraví škodlivé a zamořují celou obec.
Majer J. st.
Dotaz, zda jsou určeny lokality na zakládání hnojiště, aby neohrožovaly kvalitu pitné vody ve
studních. Rozbor vody v jejich studni je opět nevyhovující. P. Bláha V. má za úkol tyto firmy
kontaktovat a společně řešit s odborem životního prostředí.
Bohuslav J.
Při úniku vody z vodárny byl zastaven přívod i na hřbitov. Tázal se starosty, kdy opět poteče.
Starosta odpověděl, že závada již byla opravena, takže na hřbitově už voda teče.

13. Usnesení a jeho schválení

Návrh usnesení z 9. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a tázala se přítomných, zda má někdo k usnesení nějaké připomínky nebo jiné návrhy.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení byl přítomnými členy OZ schválen.
14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.00
hodin.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

8.6.2016
Kašparová Hana

