Z Á P I S
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 7.3.2012
Program:

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

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Internetové připojení
Rozpočtové opatření č. 10/11.
Zprávy předsedů komisí a výborů
Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemcích parc. č. 103/1 a 104/1 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
Schválení Strategického plánu obce
Schválení Mandátní smlouvy s firmou Mazeppa s.r.o.
Schválení návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Vřeskovice
Schválení smlouvy s Městskou knihovnou Klatovy
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
v kulturním domě. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bláha Václav, p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 14.12.2011 : p. Ruth Václav
p. Majer Jan ml.
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Chmelíř Václav ml.
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval návrhovou komisi,
aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Od
posledního veřejného zasedání , které se konalo 14.12.11 se zastupitelé sešli na třech
pracovních poradách a to 16.1.2012, kde se projednávalo následující: seznámení

s inventarizací majetku obce, příprava podmínek pro pronájem rybníka na návsi, dotace
z Programu obnovy venkova zda na komunikace nebo kampeličku (střecha,WC, okna), změna
ÚP – hluk, pozemek u vodárny – manželé Motlíkovi, webové stránky obce, možnost napojení
na studnu – p. Běl.
Na poradě 13.2.2012 bylo projednáno: kontrola dokladů a příprava na audit, rybník na návsi
se nebude pronajímat, pojištění majetku obce a činností spojených s provozem.
Na poradě 29.2.2012 bylo projednáno: smlouva s Knihovnou Klatovy, přípojka a vyjádření ke
stavbě p. M. Šticha, SMS kraj – ne, dotace na propagaci mikroregionu Běleč a samostatných
obcí, smlouva ČEZ – akce Kypetová, Asavet – monitoring za rok 2011, PSOV –
kampelička(12.3.2012), seznámení s výsledky auditu ze dne 15.2.2012, cesta do Mstic – p.
Bláha, veř. osvětlení – návrh na zkrácení doby svícení – p. Štich(5.000,-), BOZP – případní
brigádníci, kanalizace, žádost církve na příspěvek na renovaci kostela.
3. Internetové připojení
Zástupci firmy Telefónica O2 informovali občany o nové ústředně a možnosti připojení
internetu až 25 MB po kabelu a kabelové televizi.
4. Rozpočtové opatření č. 10/11
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer J.ml.
Opatření č. 10/11 se týkalo navýšení výdajů u kapitoly 02 – Vodní hospodářství o 10.000,- Kč
na kanalizaci, kap. 16 – Ostatní kulturní činnost – nákup regálu do knihovny za 4.000,- Kč,
kap. 39 – Místní hospodářství o 14.000,- Kč (elektřina ve Fitku – 1.000,-Kč, plyn v bytě v KD
- 1.000,- Kč, elektřina VO – 12.000,- Kč) a kap. 19 – Vnitřní správa o 18.000,- Kč – nákup
zásahových hadic. U akcí, které se neuskutečnily v plánované výši, došlo k ponížení výdajů a
to u kap. 10 – Doprava - na opravy cest o 100.000,- Kč a u kap. 39 – Místní hospodářství,
územní plán, o 100.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10, které se týkalo roku 2011.
5. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V současné době provádí výsadbu nových stromků.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Byla provedena kontrola úkolů z posledního veřejného zasedání : starosta p. Matoušek V.
oslovil majitele pozemku u zahrady p. Brejchy ohledně údržby. Další úkol pro p. Matouška –
rozšíření veř. osvětlení u domu p. Kadlece – byl splněn. Úkol pro p. Faloutovou – zadat psaní
kroniky obce - se zatím nepodařilo splnit a rozšíření kultury pro seniory je v plánu na rok
2012.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o kulturním dění v obci a to: Silvestrovská zábava, Novoroční šlápota,
turnaj ve stolním tenise, dětská lední revue a dětský maškarní bál. V měsíci květnu se
uskuteční Den matek, Vítání občánků a setkání pro seniory.

p. Bláha Václav – odpadové hospodářství
V lednu se uskutečnil prodej známek, bylo podáno hlášení o produkci odpadů, byla podána
žádost o dotaci na opravu kampeličky, bude provedena oprava cesty do Mstic. Na objekty,
kde není vyjasnění právní vztah, bude zažádáno o existenci stavby.
p. Zub Jan – místní hospodářství
Byla provedena oprava a kontrola traktůrku v Mountfieldu, technika na sekání trávy je
připravena. Místní komunikace budou opraveny dle plánu.

6. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č.
103/1 a 104/1 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín se uzavírá z důvodu uložení
kabelu do země od p. Chmelíře k pozemku p. Kypetové.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
7. Schválení Strategického plánu rozvoje obce
Strategický plán rozvoje vznikl jako součást Změny č. 1 Územního plánu obce a zohledňuje
rozvoj obce na léta 2011 až 2020.
Hlasování: Strategický plán rozvoje obce byl schválen všemi členy OZ.
8. Schválení Mandátní smlouvy s firmou Mazeppa s.r.o.
Firma Mazeppa s.r.o. zastoupená ing. Michalem Cviklem bude pro obec zajišťovat činnosti
spojené s veřejnou zakázkou na akci „Splašková kanalizace a ČOV“. Nedílnou součást
smlouvy tvoří ručitelské prohlášení. Cena za provedení činnosti je 24.000,- Kč
Hlasování: Mandátní smlouva byla schválena všemi členy OZ.
9. Schválení návrhu změny č. 2 Územního plánu Vřeskovice
Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh zadání na změnu č. 2 Územního plánu obce
Vřeskovice. Předmětem změny je požadavek investora a budoucího vlastníka rodinného domu
na změnu tvaru a sklonu střechy v rozvojové lokalitě v jižní části obce.
Hlasování: návrh změny č. 2 Územního plánu Vřeskovice byl schválen všemi členy OZ.
10. Schválení smlouvy s Městskou knihovnou Klatovy
Městská knihovna Klatovy zaslala naší obci Smlouvu o poskytování regionálních
knihovnických služeb na základě knihovního zákona.
Hlasování: smlouva byla schválena všemi členy OZ.

11. Rozprava

p. Drda J.
Měl připomínku k požadavku církve, která slíbila, že za prodej fary půjdou peníze na kostel,
ale bohužel se tak nestalo.
p. Štich L.
Na lomu dochází ke střelbám a je tam skládka, zda není zbytečné osvětlení nezastavěných
pozemků a osvětlení garáže. Odpověděl starosta p. Matoušek, že světla budou zhasnuta,
skládku obec odstraní a ostatní se bude řešit.
Ing. Blohmann M.
Jak bude obec řešit komunikaci před jeho domem. Odpověděl starosta p. Matoušek, že se
udělá nájezd k projetí na parcelu p. Nováka, cesta se upraví štěrkováním.
p. Drda J.
Pokud dojde k realizaci kanalizace, navrhuje změnu na prodloužení kanalizace k novým
parcelám na konci ulice za jeho domem.
p. Duchek J.
Hodiny na kostele jsou nepřesné. Doporučuje stránky obce častěji aktualizovat. Starosta p.
Matoušek zajistí opravu hodin u p. Moulise.
p. Simbartl J.
Budou se občané obcházet kvůli kanalizaci ? Odpověděl starosta p. Matoušek, že všichni
občané budou informováni, ale až budeme znát konečnou cenu a další potřebné údaje.
Ing. Blohmann M.
Zda jsou nějaké přibližné rozpočty na kanalizaci? Odpověděl starosta p. Matoušek, že zatím
nevíme, až po výběrovém řízení.
p. Falout J.
Tázal se, proč není dotace 75 % ? Vysvětleno, že dotace jsou podle počtu obyvatel.
p. Krotký J.
Měl dotaz, zda se musí postavit za dotaci kanalizace kompletně ? Odpověděl starosta p.
Matoušek, že musí být do dvou let i kolaudace.

12. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise p. Andrea Faloutová. Jiné návrhy
ani připomínky nebyly podány, proto požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení z 8. veřejného zasedání OZ.

13. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.30
hodin.

Vřeskovice dne 7.3.2012
Zapsala :
Bezděková Barbora

