ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 9.12.2021
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 10 na r. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled na rok 2023-2024
Smlouva o pronájmu pozemku č. 891/1 v k.ú. Vřeskovice
Dodatek k nájemním smlouvám o pronájmu bytu v KD, restaurace v KD a
části čp. 118
Jmenování inventarizačních komisí
Stočné na rok 2022
Vyhláška o odpadech
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. 6/1
– Dohoda o zrušení věcného břemene ve prospěch pozemků par.č. 1349/38, 1404/1, 1634/11
a 1634/13. Dále pak bod 10/1 – Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Vřeskovice a dodatek č. l k obecně závazné
vyhlášce – Řád veřejného pohřebiště obce Vřeskovice. 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. Ruth Václav, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 21.10.2021 : p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
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. Kadlec Vladimír

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od minulého veřejného zasedání, které se konalo 21.10.2021, se sešli zastupitelé na jedné
pracovní poradě a to 11.11.2021. Bylo projednáno následující : obecně závazná vyhláška obce
o odpadech, rozpočet na r. 2022, sázení stromů, pronájem pozemku církve, dětské hřiště,
přivaděč vody, sekání po obci a vítání občánků.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese je nyní klid. Na jaře se bude pokračovat v sázení stromků.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Firma, která prováděla sekání po obci, bude pokračovat ve vysečení potoka u hasičské
zbrojnice. Technika na sečení bude odvezena na zimní údržbu do Mountfieldu do Klatov.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal drakiádu, lampionový průvod, ve spolupráci s Vřeskováčkem
proběhlo sázení stromů po obci, vítání nových občánků – 8 dětí, rozsvícení stromku na
zahájení adventu a 18.12.2021 od 15.00 hod bude vánoční besídka. Novoroční přípitek
proběhne u odpočívky směrem na Lhovice. 1.1.2022 vřeskovická šlápota, 8.1.turnaj v tenise a
26.2. zahraje skupina Extraband. Poděkování patří občanům, kteří se podíleli na povrchových
úpravách dětského hřiště.
Toman Jan – kontrolní výbor
Nebyly zadány žádné úkoly.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa majetku
Za odpadové hospodářství bylo hlavním bodem projednání a schválení nové vyhlášky o
odpadech.
4. Rozpočtové opatření č. 10 na r. 2021
S rozpočtovým opatřením č. 10 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Výdaje byly navýšeny o 182.000,- Kč a to u par. 2321 – 30.000,- Kč,
par. 3399 – 12.000,- Kč, par. 3631 – 20.000,- Kč, par. 3421 – 10.000,- Kč, par. 3722 –
30.000,- Kč, par. 3745 – 70.000,- Kč a par. 5512 – 10.000,- Kč. Výdaje byly poníženy ve
stejné výši – 182.000,- Kč u par. 2310.
Rozpočtové opatření č. 10 na r. 2021 berou zastupitelé na vědomí.

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023-2024
Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled na rok 2023-2024 byl vyvěšen v písemné i
elektronické podobě po dobu 15-ti dnů. Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.
Příjmy :
9,650.400,- Kč
Výdaje :
11,839.500,- Kč
Splátka úvěru :
453.000,- Kč
Rozdíl ve výši 2,642.100,- Kč bude hrazen ze zůstatku finančních prostředků na běžném účtě.
Hlasování o rozpočtu proběhne až po rozpravě.
Návrh střednědobého výhledu na r. 2023-2024 zpracovala a přednesla p. Kypetová Jaroslava.
Hlasování proběhne až po rozpravě.
.
6. Smlouva o pronájmu pozemku č. 891/1 v k.ú. Vřeskovice
Předmětem nájemní smlouvy mezi Římskokatolickou farností Švihov a obcí Vřeskovice
dočasné užívání pozemku na dobu 10-ti let z důvodu výsadby stromů. Cena nájemného je
5.000,- Kč ročně.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Nájemní smlouva byla schválena.
6.1. Dohoda o zrušení věcného břemene ve prospěch pozemků par.č. 1349/38, 1404/1,
1634/11
Paní Majerová K. jako vlastník podala žádost na Obec Vřeskovice – oprávněný – na
zrušení věcného břemene (služebnosti) dle Usnesení soudu č. 124 z r.1932 k těmto
pozemkům.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují dohodu o zrušení věcného břemene.
7. Dodatek k nájemním smlouvám o pronájmu bytu v KD, restaurace v KD a části čp.
118
Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu bytu v KD upravuje dobu pronájmu mezi obcí a p.
Pellerem Liborem na dobu určitou a to do 31.12.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu restaurace upravuje dobu pronájmu mezi obcí a p.
Pojarem Stanislavem na dobu určitou a to do 31.12.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části budovy čp. 118 mezi obcí a firmou Purifio s.r.o.
Klatovy upravuje dobu pronájmu do 31.12.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují dodatky k nájemním smlouvám.

8. Jmenování inventarizačních komisí
Starosta obce p. Krotký J. jmenoval komise k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2021.
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Drda Jaroslav
členové: p. Toman Jan, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Krotký Jan, p. Drda Jaroslav

Zařízení OÚ:

předseda: p. Toman Jan
členové: p. Krotký Jan, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea,
členové: p. Toman Jan, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

předseda: p. Cibulka Václav
členové: p. Zub Jan, p. Hodan Michal

Místní hospodářství:

předseda: p. Hodan Michal
členové: p. Krotký Jan, p. Ruth Václav

Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
předseda: p. Toman Jan
členové: p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Řádné inventury budou provedeny v době od : 2.1.2022 do 31.1.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují jmenování inventarizačních komisí.
9. Stočné na rok 2022
Firma VAK Servis Klatovy zpracovala návrh kalkulace stočného na rok 2022. Výše
stočného je 40,40 Kč vč. 10 % DPH na 1 m3. K navýšení ceny o 2,- Kč na 1 m3 dochází
z důvodu, že obec je ze zákona povinna tvořit rezervu finančních prostředků na budoucí
opravy kanalizace.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Výše stočného byla schválena
10. Vyhláška o odpadech
Obec vydává na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb, § 10 písm.d) a § 84 zákona č.
128/2000 Sb obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l na jednu osobu za měsíc. Sazba
poplatku je 1 Kč za 1 litr. Splatnost poplatku je do 20. února kalendářního roku.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Vyhláška o odpadech byla schválena.

10.1. Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce
Dodatkem č. 1 k obecně závazné vyhlášce o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vřeskovice se doplňuje čl. 2 – Třídění komunálního odpadu –
doplnění o písm. j) – elektroodpad, čl. 3 – Shromažďování tříděného odpadu, bod 2 – o
umístění sběrných nádob na území obce a doplnění čl. 6 – Shromažďování směsného
komunálního odpadu – a) Popelnice - každá domácnost má svoji nádobu na směsný
komunální odpad.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10.2. Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce – Řád veřejného pohřebiště obce
Vřeskovice
Dodatkem č. 1 k obecně závazné vyhlášce se mění cena za pronájem hrobového místa :
Jednohrob – 100,- Kč za kalendářní rok
Dvojhrob – 200,- Kč za kalendářní rok
Skříňka v urnové zdi – 100,- Kč za kalendářní rok
Pronájem hrobového místa se sjednává nájemní smlouvou a poplatek je vždy hrazen na 5-ti
leté období.
Dodatek nabývá účinnosti 1.1.2022.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatky k obecně závazným vyhláškám byly schváleny.

11. Rozprava
Kadlec V. – dotaz, od kdy bude platit navýšení ceny za hroby a na hřbitově by bylo třeba
udržovat větší pořádek, hlavně sečení trávy. Cena za pronájem pozemku od Církve se mu zdá
být vysoká. Starosta odpověděl, že nové ceny platí od r. 2022. Na hřbitov je zpracován
pasport a nové číslování hrobů.
Matoušek V. – kdo bude opravovat márnici, jako kulturní památku bude muset opravovat
odborná firma. Starosta odpověděl, že toto už řešil s pracovnicí Památkového ústavu a neměl
by s tím být žádný problém. Nyní se zpracovává pasport stavby. Nejdříve se opraví krov a
střecha.
Chmelíř V. - proč se sázely stromy na pozemek, když není obecní a s převzetím márnice
bude mít obec jenom problémy a bude to stát dost peněz.
Starosta – stromy se měly vysazovat směrem k lomu, ale při výkopu se zjistilo, že je tam
skála, zvolilo se jiné místo. Pozemek chtěla obec od církve vykoupit a udělat z toho park.
Církev na prodej nepřistoupila, jen na pronájem. Márnice se bude opravovat, pokud obec
získá dotace.
Mraček A. – dotaz, zda občané, kteří nejsou napojeni na ČOV, dokládají vývozy. Starosta
odpověděl, že ano.
Falout J. st. – kdo vede obecní kroniku ? Kroniku bude vést ing. Langová I. Nyní doplňuje
zápisy za rok 2021 p. Krotká I.

Ing. Blohmann M. – myslí si, že obec získává málo dotací. Žádá, aby byly zveřejněny akce a
k nim výše dotací.
Kadlec V. - jak je to s rozšířením sportovních programů. Starosta odpověděl, že osloví
společnost SKYLINK a O2 .
Starosta se tázal, kdo má k rozpočtu obce a výhledu připomínky. Nikdo z přítomných se
nepřihlásil, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočet na r. 2022 a výhled na r. 2023-2024 byl schválen.
12. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a tázala se, kdo
má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy. Protože tomu tak nebylo, nechala hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 19. veřejného zasedání bylo schváleno.
13. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast, popřál hodně zdraví do nového roku a schůzi zakončil ve
20.00 hod.

Vřeskovice dne : 9.12.2021
Zapsala :
Kašparová Hana

