ZÁPIS
z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 28.1.2020
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Smlouva na pronájem restaurace a bytu v KD
Žádost o dotaci na veřejné osvětlení z PSOV
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 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.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 19.12.2019 :
Jmenování zapisovatele :

p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
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
3. Zpráva z mezidobí zasedání
Zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání na dvou pracovních poradách.
8.1.2020 byl projednán pronájem restaurace v KD, podány inzeráty do novin, opravy v KD –
odpady WC, výměna dveří, odpady v bytě KD. Byl ukončen průzkumný vrt, firma předala
předávací protokol,
po závěrečné zprávě a zaplacení faktury obec obdrží dotaci. V dubnu započnou práce
s přeložkou vedení ČEZ – firma SEK p. Kacíř, v řešení je projekt na veřejné osvětlení, na

cestě na Dědinkách se provádí pokládka kamene a odvod dešťové vody, přeložka kabelu
CETIN + nové přípojky, odpady, podpis smluv na elektroodpady a oleje z domácnosti.
27.1.2020 se řešily nabídky prací na opravy v KD, bezdrátový rozhlas, smlouvy na byt a
restauraci, opravy v bytě KD – vybourat odpady z WC až na pánské záchody, v přízemí bude
provoz WC omezen.
4. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Poražené stromy zatím zůstávají v lese a čeká se na odbyt. V letošním roce se nové stromky
sázet nebudou, protože se nejdříve musí uklidit paseky a připravit na novou výsadbu.
Toman Jan – kontrolní výbor
Nebyly zadány žádné úkoly.
Hodan Michal – výbor pro místní hospodářství
Techniku na sekání trávy odvezl p. Kadlec V. do Mountfieldu do Klatov na provedení údržby
a opravy. Posypové nádoby byly rozmístěny po obci.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Poděkovala členkám skautského oddílu ,které dovezly do obce betlémské světlo. Na
novoroční přípitek u odpočívky u Lhovic se sešlo asi 40 občanů. Kulturní výbor pořádal
1.1.2020 novoroční šlápotu do Roupova a na lom s malými dětmi, turnaj ve stolním tenisu.
Poděkování patří také p. Kadlecové a dětem, které uspořádaly tříkrálovou sbírku. 29.2.obec
pořádá zábavu Extraband - host Radek Zíka, 8.3. dětský bál a 14.3. oslavu MDŽ místo Dne
matek kvůli rekonstrukci v KD a 22.6. pouť.
Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Od 1.1.2020 platí novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Ministerstvo financí
zaslalo výkaz, který po vyplnění údajů za r. 2019 obec zašle zpět do 28.2.2020.
Drda Jaroslav – výbor pro správu budov a odpadového hospodářství
V pondělí 27.1.2020 se prodávaly známky na popelnice a vybíraly poplatky ze psů. Obec
zajistila nádoby na elektroodpad a oleje z domácností.
5. Smlouva na pronájem restaurace
Obec pronajímá restauraci p. Kunešové Janě a to od 1.2.2020 do 31.12.2020. Výše
nájemného je 1,- Kč za měsíc.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o pronájmu restaurace p. Kunešové byla schválena.
Smlouva na pronájem bytu v KD
Smlouva na pronájem bytu v KD bude sepsána mezi obcí a p. Liborem Pellerem od
1.2.2020 do 31.12.2020. Jedná se o služební byt, výše nájemného + energie a služby činí
5.900,- Kč.

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na pronájem bytu v KD byla schválena.
6. Žádost o dotaci na veřejné osvětlení z PSOV
Obec bude žádat o dotaci na veřejné osvětlení z programu Plzeňského kraje – PSOV ve
výši 500.000,- Kč. Náklady na celou akci budou 2 – 2,5 mil. Kč, která se provádí z důvodu
rozhodnutí firmy ČEZ o rekonstrukci vedení - uložení kabelů do země.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
7. Pravomoc starostovi při podávání žádostí o dotaci
V případě vyhlášení dotačního titulu, který by mohla obec využít, bude starosta informovat
členy zastupitelstva a s jejich souhlasem podá za obec žádost o dotaci. Informovat občany
bude na dalším veřejném zasedání.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé ukládají pravomoc starostovi při podávání žádostí o dotaci.

8. Rozprava
Kadlec V. – informoval o znečištění fasády na kulturním domě směrem od hřiště.
Starosta zajistí nákup ochranných pomůcek proti usedání ptactva.
Matoušek V. - pozval všechny přítomné na hasičský bál, který se koná v pátek 31.1.2020.
Kadlec V. – TJ Vřeskovice pořádá šibřinky 7.3.2020, na které také pozval všechny přítomné.
Ing. Falout J. - v obci začnou výkopové práce na ukládání kabelů do země, dotaz, zda do
termínu konání rodáků bude po obci uklizeno. Starosta odpověděl, že zástupce firmy přislíbil,
že bude vše uklizeno.
S přípravou na rodáky by se již mělo začít.
Štich L. – cesta na Dědinkách by se měla uklidit, je zablácená. Starosta odpověděl, že nyní je
tam bláto z důvodu deštivého počasí a pohybu nákladních aut při budování nové cesty, ale
před týdnem tam bylo čisto, protože to osobně kontroloval.
Falout J. - připomněl aktivity Vřeskovického klubu důchodců.
9. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení seznámila přítomné předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea
a tázala se přítomných, kdo má nějaké připomínky. Protože připomínky ani jiné návrhy nikdo
neměl, nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 9. veřejného zasedání bylo schváleno.

10. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil
v 19.45 hodin.

Vřeskovice dne : 28.1.2020
Zapsala :
Kašparová Hana

