ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 20.8.2020
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 5
Smlouva s firmou REMA Systém, a.s.
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 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem. Program navrhl doplnit o to k bodu č. 5 doplnit bod 5/1
– rozpočtové opatření č. 6 Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky, proto nechal
hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Ověření z minulého veř. zasedání dne 25.6.2020 : p. Kypetová Jaroslava, p. Hodan Michal
Jmenování zapisovatele :
p. Kypetová Jaroslava
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, které se konalo 25.6.2020, na jedné
pracovní poradě a to 22.7.2020. Bylo projednáno : Strategický plán obce Vřeskovice na
další období, smlouva s firmou REMA Systém, a.s., dotace na veřejnou zeleň, dotace od
firmy ČEZ, veřejné osvětlení, projekt na přivaděč vody z průzkumného vrtu, opravy v KD a
okolí, příprava na veřejné zasedání.

Jednání s místním farářem ohledně opravy varhan v kostele.
4. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Upozornil na nedostatek sazenic stromů.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Poděkoval p. Bezděkovi za údržbu koupaliště, úkoly z minulého jednání – dosypán kanál, VO
u p. Mračka se bude řešit v září.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Informovala o volejbalovém turnaji, pozvala přítomné na akci „rozloučení s prázdninami“,
Ukliďme Česko, drakiádu, koncert skupiny M.A.S.H., představení ochotnického divadla.
Drda Jaroslav - výbor odpadového hospodářství a správy budov
Informace o vyklizení sklepa kulturního domu a zaplnění přistaveného kontejneru odpadem
od občanů.
5. Rozpočtové opatření č. 5
P. Kypetová Jaroslava informovala o rozpočtovém opatření č. 5 k 31.7.2020, které
zastupitelstvo vzalo na vědomí. (Dotace na veřejné osvětlení – 500.000,- Kč, výdaje na
opravy v KD – 50.000,- Kč a opravy tenisového kurtu – 10.000,- Kč).
5/1. Rozpočtové opatření č. 6
P. Kypetová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6 k 20.8.2020, které obsahuje
příjem příspěvku za náhradu daňových příjmů ve výši 405.000,- Kč a výdaje na opravy
v kulturním domě – 550.000,- Kč a na rekonstrukci veřejného osvětlení 300.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 6 na r. 2020
6. Smlouva s firmou REMA Systém, a.s.
Na základě této smlouvy obec získá příspěvek za odevzdaný elektroodpad.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s firmou REMA Systém, a.s. byla schválena.

7. Rozprava
Berka P. – stížnost na nasměrování a intenzitu osvětlení – p. starosta uvádí, že se bude ještě
upravovat nastavení jednotlivých svítidel.

Ing. Kadlec M. – dotaz, zda veřejné osvětlení bude nějak centrálně řízeno, odpověď p.
starosty, že nikoliv, jde o nastavení jednotlivých světel,
- žádost o informování občanů v případě výkopových prací, při nichž vzniká z pohledu obce
nevyužitelná zemina
- neprovádět závozy zeminy do roklí
Falout J. – ocenil opravy v KD
Chmelíř V. – doporučuje zjistit možnosti ovládání veřejného osvětlení přes obdobu
minipočítačů
8. Usnesení a jeho schválení
Předsedkyně návrhové komise p. Faloutová seznámila přítomné s návrhem usnesení a tázala
se přítomných, kdo má k návrhu připomínky nebo jej chce doplnit. Protože tomu tak nebylo,
nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 12. veřejného zasedání bylo schváleno.
9. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a schůzi zakončil v 19.45 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

20.8.2020
Kypetová Jaroslava

