ZÁPIS
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vřeskovice
konaného dne 20. října 2022
Program veřejného zasedání
Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona
o obcích)
6. Rozpočtové opatření č. 7/22 a č. 8/22
7. Diskuse
8. Usnesení a jeho schválení
9. Závěr
___________________________________________________________________________
1.
2.
3.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Ustavující veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Krotký Jan v 19.00 hodin
v restauraci kulturního domu. Zasedání bylo řádně svoláno dle zákona o obcích č. 128/2000
Sb. Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední i elektronické desce
po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 do 20.10.2022. Přivítal přítomné občany. Zasedání
je přítomno všech 7 členů zastupitelstva a je tedy schopno dle § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášet se ve všech bodech programu.
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající p. Krotký Jan vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu a upozornil je, že
odmítnutí nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu
proběhlo tak, že předsedající slib přečetl a každý člen zastupitelstva řekl „ Slibuji“ a slib
podepsal. (viz příloha č. 1).

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ověřovatelem zápisu z dnešního veřejného zasedání byli navrženi : p. Brada Radek a p.
Marešová Monika, zapisovatelem p. Kašparová Hana. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se k návrhu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Tento program byl vyvěšen v písemné
i elektronické podobě a byli s ním seznámeni i zastupitelé. Do programu navrhl zařadit bod č.
6/1 - Plán financování obnovy veřejné kanalizace. K návrhu programu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající vyzval členy OZ, kdo souhlasí s takto navrženým programem, nebo jej chce
doplnit.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Volba návrhové komise :
Předsedající navrhl složení návrhové komise k přípravě usnesení veřejného zasedání.
Předseda : p. Faloutová Andrea
Členové : p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
Požádal členy OZ o hlasování, kdo souhlasí s takto navrženou komisí.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající požádal členy návrhové komise, aby se ujali své činnosti.
Starosta zhodnotil ve stručnosti uplynulé volební období, co se podařilo, co ne a co by se
mělo v nejbližší době udělat. Velkou investiční akcí bylo vybudování komunikace na
Dědinkách za 4,435.833,- Kč , kompletní rekonstrukce kulturního domu za 2,371.638,- Kč –
dotace z PSOV Plzeň.kraje 320.000,- Kč, vybudování veřejného osvětlení za 1,912.059,- Kč –
dotace z PSOV Plzeň.kraje 500.000,- Kč, vybudování vodního zdroje u cesty na Ježovy za
606.150,- Kč – dotace ze SFŽP 349.170,- Kč, veřejný rozhlas za 229.766,- Kč – dotace
z PSOV Plzeň.kraje 160.000,- Kč a nové dětské hřiště za 356.246,- Kč. V hasičské zbrojnici
se provedla výměna oken a dveří za 106.821,- Kč, pro SDH obec zakoupila vybavení pro
členy zásahové jednotky za 150.925,- Kč – dotace z Plzeň. kraje 79.900,- Kč a nový dopravní
automobil za 1,123.926,- Kč, na který obec získala dotaci z MV ČR 450.000,- Kč a
z Plzeň.kraje 300.000,- Kč. Další velkou investiční akcí je budování přivaděče vody z vrtu do
obce – shválena dotace ze SFŽP 3,000.000,- Kč a následně rozvody vodovodní sítě. V r. 2020
a 2021 obec prováděla výsadbu stromů, na kterou získala 100% dotaci – celkem 449.000,Kč. Na obnovu lesa se podařilo získat dotace ve výši 172.400,- Kč.
K 20.10.2022 má obec na účtu u KB – 3,285.616,47 Kč, na účtu u ČNB – 2,568.995,48 Kč.
Úvěr na kanalizaci – zbývá doplatit 2,111.750,- Kč.
Starosta poděkoval bývalým členům zastupitelstva a nově zvolenému zastupitelstvu popřál
hodně úspěchů při práci.

3. Volba starosty a místostarostů
Předsedající přednesl návrh na volbu jednoho místostarosty obce Vřeskovice po vzájemné
dohodě se členy zastupitelstva a aby hlasování o volbě starosty a místostarosty bylo tajným
hlasováním.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající požádal dva občany – p. Václava Matouška a p. Jaroslava Drdu, aby provedli
kontrolu a sčítání hlasů.
Každý člen OZ obdržel hlasovací lístky, odebral se do prostoru pro úpravu lístků a vyplněné
vložil do volební schránky.
Výsledky hlasování :
Volba starosty :

6 hlasů pro p. Krotkého Jana
1 hlas pro p. Faloutovou Andreu

Volba místostarosty :

5 hlasů pro p. Faloutovou Andreu
1 hlas pro p. Rutha Václava
1 hlas pro p. Tomana Jana

Starostou obce Vřeskovice pro období r. 2022 – 2026 byl zvolen p. Krotký Jan a
místostarosta p. Faloutová Andrea.
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, kde každý bude
mít tři členy.
Předsedou finančního výboru byl navržen p. Majer Jan ml.,
Členové : ing. Falout Josef, p. Marešová Monika
Tázal se přítomných, zda má někdo jiný návrh nebo připomínky. K návrhu nebyly žádné
připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Předsedou kontrolního výboru byla navržena p. Marešová Monika
Členové : p. Bezděková Barbora, p. Toman Jan
Tázal se přítomných, zda má někdo jiný návrh nebo připomínky. K návrhu nebyly žádné
připomínky.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Pro činnost obecního úřadu bylo dále navrženo ustanovit tyto výbory :
- výbor místního hospodářství :
předseda p. Brada Radek
- výbor odpadového hospodářství a správy budov : předseda p. Toman Jan
- výbor lesního hospodářství :
předseda p. Ruth Václav
- výbor kultury a sportu :
předsedkyně p. Faloutová Andrea

Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Členové OZ souhlasí se zřízením výborů.
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§72 zákona o obcích)
Pro členy zastupitelstva obce byly navrženy odměny v této výši :
- starosta
17.500,- Kč
- místostarosta
12.000,- Kč
- předsedové výborů
2.400,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce tj. od 20.10.2022.
Starosta požádal členy OZ o hlasování.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
6. Rozpočtové opatření č. 7/22 a č. 8/22
S rozpočtovým opatřením č. 7 a č. 8 seznámil přítomné starosta p. Krotký Jan. Tato opatření
berou zastupitelé na vědomí.
Rozpočtové opatření č.7/22 – příjmy navýšeny o 300.000,- Kč – investiční dotace
z Plzeňského kraje na dopravní automobil.
Rozpočtové opatření č. 8/22 – příjmy navýšeny o dotaci na volby ve výši 48.000,- Kč.
Výdaje navýšeny u § 2321 – Odvádění a čištění odpad. vod. o 95.000,- Kč, u § 3392 –
Zájmová činnost v kultuře o 98.000,- Kč, u § 3631 – Veřejné osvětlení o 50.000,- Kč, u §
3639 – Komunální služby o 51.000,- Kč, u § 3722 – Sběr a svoz komunál. odpadů o 95.000,Kč, u § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 63.000,- Kč, u § 6115 – Volby do
zastupitelstev ÚSC o 17.000,- Kč a u § 6320 – Pojištění majetku obce o 2.000,- Kč.
Výdaje byly poníženy u § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek – oprava márnice,
o 423.000,- Kč.
6/1 Plán financování obnovy veřejné kanalizace
Dle nařízení Ministerstva zemědělství musí mít obec zpracovaný plán financování na
budoucí opravy kanalizace. Plán financování obnovy veřejné kanalizace na období 2022 –
2031 zpracovala firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, která tyto administrativní činnosti pro
obec zajišťuje.
Hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0

7. Rozprava
Faloutová Andrea
Poděkovala občanům za účast na kulturních akcích a za pomoc při přípravách a organizaci na
těchto akcích. V době koronaviru došlo k omezení kultury, přesto se některé akce podařilo
zajistit ve venkovních prostorách. V letošním roce uspořádala obec společně s TJ a SDH bál,
pro děti maškarní bál, oslavu Dne matek, rybářské závody, Dětský den, ale hlavní kulturní
akcí bylo 10. setkání rodáků 27.srpna 2022. Fotky a DVD si mohou občané objednat na

obecním úřadě. Další akcí bude 5.11. drakiáda, 16.11. lampionový průvod a v prosinci
vánoční besídka. Požadavky na akce pořádané na sále je třeba nahlásit na obecní úřad.
Matoušek Václav
Poděkoval zastupitelům za práci pro obec a novým zastupitelům hodně úspěchů. Pozval
přítomné na ukončení hasičské sezony v sobotu 22.10.2022 od 20.00 hod. hraje p. Tureček
v sále KD.
Ing. Falout Josef
Také poděkoval zastupitelům za dosavadní práci a novému zastupitelstvu hodně úspěchů.
Zdůraznil, jak je důležité pokračovat v samostatnosti obce a tím i v jejím dalším rozvoji.
Protože nikdo z přítomných se již nepřihlásil, starosta diskusi ukončil.
8. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z ustavujícího zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a tázala se přítomných, kdo má k návrhu usnesení nějaké připomínky nebo jiné
návrhy. Nikdo z přítomných neměl připomínky ani jiné návrhy, proto požádala zastupitele o
hlasování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Návrh usnesení z ustavujícího zasedání byl schválen přítomnými členy OZ.
9. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19,50 hodin.

……………………………………….
Faloutová Andrea
místostarosta

………………………………………..
Krotký Jan
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Brada Radek

……………………….

p. Marešová Monika

..………………………

Zapsala :

Kašparová Hana

