ZÁPIS
z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 9.3.2022
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 11 na r. 2021 a č. 1 na r. 2022
Smlouva na dopravní obslužnost
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. Přítomno bylo 7
členů OZ – usnášeníschopnost zajištěna. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem. Navrhl doplnění do zveřejněného programu bod č. 5/1
– Smlouva o pronájmu pozemku č. 891/1 v k.ú. Vřeskovice, bod 5/2 – Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace SDH a bod 5/3 – Pravidla využití sálu v KD. Požádal
zastupitele, zda souhlasí s úpravou programu. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Ověření z minulého veř. zasedání dne 9.12.2021 : p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Jmenování zapisovatele :

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. Chmelíř Václav
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 9.12.2021, se sešli zastupitelé na čtyřech
pracovních poradách a bylo projednáno následující :

5.1.2022 – odpady v obci, klíče ke kontejnerům, likvidace bioodpadu, výměna kontejnerů u
hřbitova, pozemek církve, márnice, přivaděč vody, sekání po obci, autobusová garáž a
rozšíření rozhlasu.
19.1.2022 - zajištění ohrady na tříděný odpad + kamerový systém, dotace z PSOV, dopravní
automobil pro SDH a dotace na márnici (obec nezískala).
14.2.2022 – bioodpad – kontejner u kaštanů bude odvezen, p. Voráček končí s činností,
dodělání dětského hřiště a umístění provozního řádu, jednání s církví ohledně nájmu
pozemku.
7.3.2022 – nabídky sportovních programů televize O2 za 1.300,- Kč měsíčně, instalace
měřičů rychlosti v obci, instalace kamer, Dohoda o zajištění provozování pohřebiště pro jiné
obce, auto SDH.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Vlivem silného větru padlo několik stromů a ty poškodily oplocenky. Společně s p. Mračkem
Martinem stromy odklidili a oplocenky opravili.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Traktůrek, sekačka i křovinořez odvezl do Mountfieldu na opravu a údržbu. Zajistí opravu
propadlého kanálu u p. Pelíška. Obec se v dubnu zapojí do akce „Ukliďme Česko“.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal vánoční besídku, novoroční šlápotu se zakončením na lomu, turnaj ve
stolním tenisu, zábavu Extrabend. 25.3. je plánovaná beseda o Vietnamu, 26.3. dětský bál a
večer zábava.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa majetku
Na 21.5. je plánován svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Příští týden bude firma
odvážet ze dvora kampeličky elektroodpad.
4. Rozpočtové opatření č. 11 na r.2021 a č. 1 na r. 2022
Se změnami rozpočtu seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Rozpočtové opatření č. 11 z roku 2021 navýšilo příjmy o příspěvek na kůrovcovou
kalamitu ve výši 2.344,- Kč a příspěvek na obnovu lesního porostu ve výši 87.900,- Kč.
Výdaje byly navýšeny u par. Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň o 10.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 na r. 2022 : příjmy navýšeny u par. 3725 – Využívání a
zneškodňování odpadů (příspěvky od EKO-KOMu) o 40.000,- Kč a výdaje navýšeny o
40.000,- Kč u par. 3341 – Rozhlas a televize (doplnění hlásiče).
Rozpočtová opatření č. 11 a č. 1 berou zastupitelé na vědomí.
5. Smlouva na dopravní obslužnost
Plzeňský kraj poslal žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti na
území Plzeňského kraje v roce 2022. Výše dotace je stanovena na 10.593,- Kč a bude
uhrazena po podpisu smlouvy a jejím odeslání datovou schránkou.

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na dopravní obslužnost byla schválena.
5/1 Smlouva o pronájmu pozemku č. 891/1 v k.ú. Vřeskovice
Smlouva mezi obcí Vřeskovice a Římskokatolickou církví Švihov řeší pronájem pozemku č.
891/1 z důvodu výsadby stromů. Výše ročního nájmu je 1.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o pronájmu pozemku č. 891/1 byla schválena.
5/2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH
Obec Vřeskovice poskytne neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností SDH ve výši
17.000,- Kč. Příjemce dotace předloží vyúčtování do 30.11.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouva byla schválena.
5/3 Pravidla využití sálu v KD
Obec vydává pravidla, která určují práva a povinnosti nájemců pro využití sálu v KD a to od
objednání akce až po předání sálu. K ceně nájemného je počítáno DPH, plyn, elektřina,
případně úklid a příprava sálu. Pravidla nabývají účinnosti 1.3.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Pravidla využití sálu byla schválena.

6. Rozprava
Matoušek V. - poděkoval za poskytnutí dotace pro SDH, družstva ženy a děti se v letošním
roce připravují na soutěže.
Faloutová A. - navrhla uspořádání bálu společně SDH a TJ Sokol.
Kadlec V. – předseda TJ s tím souhlasí a jako kapelu by zvolil Skalanku.
Duchek J. - nabídka televize O2 na sportovní programy za 1.300,- Kč je příliš vysoká,
nebudeme objednávat.
Blohmann T. - dotaz na možnost ubytování cizinců na Sauně. Starosta odpověděl, že objekt
je v současné době neobyvatelný, není voda, topení, odpady, odpojená elektřina. Jednal
s Oblastní charitou Klatovy a ta sdělila, že takový objekt nepožadují, není vhodný pro rodiny.
Ing. Falout J. - navrhuje pomoc Ukrajincům finanční , založit účet nebo poslat peníze, návrh
100.000,- Kč.
Chmelíř V. – předělání objektu na Sauně na byty je časově i finančně náročné, obec na to
nemá peníze.

Kadlec V. - nezakládat další účet pro Ukrajinu, ale poslat rovnou peníze.
Ing. Baxa – nedoporučuje kupovat radary do obce
Chmelíř V. – ohledně akustiky v restauraci navrhuje doplnit obrázky, závěsy na okna apod.
Blohmann T. - zjistit pořízení obrázků ze zvláštních materiálu.
7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se, kdo
má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy. Návrh byl doplněn, jak vyplynulo z rozpravy,
zjistit formu pomoci Ukrajině. Další návrhy nebo připomínky již nebyly vzneseny, proto
nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 20. veřejného zasedání bylo schváleno.
8. Závěr
Na závěr starosta poděkoval všem za účast a schůzi zakončil ve 20.15 hod.

Vřeskovice dne : 9.3.2022
Zapsala :
Kašparová Hana

