Z Á P I S
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 2.6.2008
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zpráva o auditu
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.30 hodin v sále
kulturního domu. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal přítomné občany a seznámil je
s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Duchek Josef
p. Ruth Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 7.3.2008: p. Matoušek Václav
p. Zub Jan
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing.Falout Josef
Členové: p. Burian Jaroslav, p .Mraček Josef st.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu o činnosti OZ od posledního veřejného zasedání podal starosta p. Krotký. OZ se
sešlo na třech poradách a to 9.4., 23.4. a 26.5.2008. Na poradě 9.4.2008 OZ projednalo
následující:
- projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
- dotace POV
- územní plán obce
- internet pomocí ADSL
- oplocení dětského hřiště

Na poradě 23.4.2008 OZ projednalo následující:
- projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV
- pěšina u p. Trdličky
- internetové stránky obce
- změna u daní z nemovitostí
- oprava propustku u rybníka
- parkování aut na veřejném prostranství
- projekt na chodníky v obci
Na poradě 26.5.2008 OZ projednalo následující:
- místní komunikace a vypracování pasportu
- zakoupení poháru pro hasičskou soutěž
- příprava veřejného zasedání
- hodiny na kostele
- voda do bazénů, studní
3. Zpráva o auditu
Protože kontrola auditorů proběhla až 29.5.2008, bude nutné udělat další veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, kde se bude schvalovat závěrečný účet obce společně s výsledkem
kontroly hospodaření. Termín dalšího veřejného zasedání – středa 25.6.2008 od 19,30 hodin.
4. Zpráva předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Mladé stromky byly ošetřeny a v současné době probíhá vyžínání trávy v lese.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Seznámil přítomné s provedením kontroly činnosti výborů a komisí za rok 2007 - finanční
výbor, komise kultury a sportu, komise místního hospodářství, komise správy budov a
odpadového hospodářství a komise lesního hospodářství. Provedenou kontrolou bylo zjištěno,
že komise a výbory pracují dobře, plní své úkoly, spolupracují se zastupitelstvem obce a jeho
starostou. V jejich činnosti nebyly shledány žádné nedostatky.
ing. Falout Josef, finanční výbor
Projekt na ČOV a kanalizaci, který je finančně náročný pro naši obec, zvážit, zda akci
uskutečnit, či nikoliv a vybídl přítomné občany, aby se k tomu v rozpravě vyjádřili.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Informoval občany o odvozu nebezpečného odpadu, který se uskuteční 14.června u kulturního
domu v dopoledních hodinách.
ing. Blohmann Miroslav
Kulturní komise zajistila dětský ples, Den matek, Den dětí a na léto připravuje volejbalový a
nohejbalový turnaj.

p. Zub Jan, místní hospodářství
V obci je průběžně zajišťováno sečení trávy a připravuje se oplocení dětského hřiště za
pomoci členů SDH.

5. Rozprava
p. Kašpar J. – po dobu opravy propustku u rybníka bude na komunikaci na Dědinkách
zvýšený provoz a zvýší se i prašnost. Bylo by dobré nechat povrch zpevnit. Starosta p. Krotký
odpověděl, že bude jednat se SÚS Klatovy o úpravě povrchu a zajištění zpomalovacích
pruhů.
p. Simbartl J. - vyjádřil souhlas se zpracováním projektu na čistírnu. Cestu na Dědinkách je
třeba opravit, protože ji budou využívat i vozy VAÚ Biřkov.
ing.Falout J. – informoval občany na jejich dotazy ohledně ceny, že akce ČOV a kanalizace
může stát 10 – 20 miliónů Kč.
p. Mraček M. – dotaz, zda projekt, který se teď nechá vypracovat a uskuteční se třeba až za
5 let se dá použít. Odpověděl p. statrosta Krotký, že se nechají dělat úpravy a prodloužit lhůtu
platnosti.
p. Chmelíř V.ml. - uvedl, že i když není zatím problém s odpadní vodou je třeba uvažovat o
výstavbě čističky a využít možnost dotací. Je pro opravu cesty na Dědinkách, kde bude
zvýšený provoz aut .
p. Matoušek V. – informoval přítomné občany o změně územního plánu, který zpracovává
ing. Langová. Rozšíření obytné zóny by mělo být na Dědinkách, kde budou vybudovány
inženýrské sítě, dále pak za hřištěm až ke hřbitovu, od autobusové garáže přes silnici až za
domem p. Krotkého.
p. Mezsároš M. – návrh na kořenovou čistírnu, která by nebyla finančně tak náročná. P.
Krotký opověděl, že taková čistírna má životnost tak 20 let a pak se vše likviduje jako
nebezpečný odpad a to je také finančně náročné.
ing.Falout J. – do návrhu usnesení dát vypracování projektu, nikoliv studie, jak bylo dříve
uvažováno. Dále uvedl, že z důvodu zvýšení ceny nafty je třeba zvýšit i poplatek za dovoz
vody autem SDH a to na 300,- Kč za jednu cisternu.
6. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout Josef přečetl návrh usnesení. Připomínky a jiné
návrhy nebyly podány.
Hlasování: pro projekt na čistírnu odpadních vod hlasovalo 9 občanů, 2 se zdrželi
hlasováním. Přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení z 10. veřejného zasedání.

7. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a veřejné zasedání
ukončil ve 20,15 hodin.

Vřeskovice dne 2.6. 2008
Zapsala: Kašparová Hana

