Z Á P I S
z 20. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 24.3.2014
Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008298/VB/001 na
pozemcích p.č. 605/3, 607/8 a 1608/3 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín
5) Smlouva na prodej pozemku p.č. 1588/2 o výměře 24 m2
6) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1587/1 o výměře 35 m2
7) Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
8) Informace o splaškové kanalizaci
9) Rozpočtové opatření č. 1/2014
10) Rozprava
11) Usnesení a jeho schválení
12) Závěr
Návrh změny programu, doplnit body:
- dohoda o předškolním vzdělávání dětí v Mateřské škole Borovy
Program:

1)
2)
3)
4)

- smlouva na zhotovení změny č. 3 územního plánu obce Vřeskovice

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek 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,
doplněným o výše uvedené body.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bláha Václav, p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 30.12.2013 :
p. Ruth Václav
p. Bezděková Barbora
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své
činnosti.

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval přítomné, že zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání na
třech pracovních poradách :
22.1.2014:
Byla projednána žádost o dotaci na výstavbu obratiště 240.000,- Kč, nabídky od 5-ti
poptaných firem byly v rozsahu od 391.235,- Kč do 627.676,- Kč. 11.3.2014 byla schválena
dotace ve výši 200.000,- Kč, pronájem kurtu od TJ – dále obec nebude pronajímat, zjara bude
připraven na sezonu a předán TJ, zhodnocení průběhu inventur, kolaudace splaškové
kanalizace a ČOV proběhla 17.1.2014, příprava pojištění kanalizace a ČOV, návrh na
společný jarní úklid obce.
24.2.2014:
Návrh na rozšíření veřejného osvětlení a to u autobusové garáže, pod prodejnou a na cestě
směrem na Biřkov, stanovení tržního řádu obce, energetické štítky budov – zadat zpracovat,
audit, naplánování akcí v obci do roku 2020, pozemek kolem nádrže, koncert P. Jíšová za
12.000,- Kč, Žalman a spol. 31.000,- Kč a Spiritual kvintet 43.000,- Kč, povolení církvi na
opravu balkonu na kostele.
24.3.2014:
11.3. audit – přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, v dubnu napojení KD a kampeličky na kanalizaci, úprava prostoru před KD –
popelnice, kontejnery, asfalt, stromy, kontejner na textil, pozvánka občanů ohledně rozvoje
obce, příprava smluv na věcná břemena na pozemky dotčené kanalizací, faktura SÚSPK,
návrh p. Hránka R. o zproštění od poplatku na kanalizaci majitelům domovních ČOV, FÚ
penále.
3. Zpráva předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V lese provedl výsadbu 45 ks stromků, v rokli úklid a po obci urovnává terén po kanalizaci,
než se začne sekat tráva.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Předsedkyně kontrolního výboru konstatovala, že z minulého veřejného zasedání nebyl uložen
žádný úkol.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o akcích, které kulturní komise připravila a to: silvestrovskou zábavu,
novoroční šlápotu, turnaj ve stolním tenise, dětský bál a v sobotu 29.3. bude hrát ochotnický
spolek ze Kbela divadlo a 26.4. další divadlo sehrají ochotníci z Příchovic. Na 17.5. je
plánována oslava Dne matek, 1.6. dětský den a v kostele festival duchovní hudby. 22.6. bude
pouťová zábava, na které bude hrát kapela Žužlan z Lužan, všichni jsou srdečně zváni.
p. Majer Jan – finanční výbor
Poděkoval účetní obce za výsledky auditu, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky
v hospodaření obce.

p. Bláha Václav – odpadové hospodářství a správa budov
V měsíci lednu proběhl prodej známek na popelnice a poplatky ze psů, bylo odesláno hlášení
o produkci odpadů, navrhl uskutečnit akci „za obec čistější“ – brigádně provést úklid po obci.
Byly provedeny inventury majetku obce, do KD (maskerny) byl zakoupen elektrický radiátor,
firma ŠVAK provedla vyčištění odpadu v KD, firma p.Štěpána provedla revize plynu v KD a
kampeličce, bylo provedeno vyúčtování plynu a elektřiny v KD a služby ve vodárně. 8.4. se
uskuteční jednání s ing. Stehlíkem na Dědinkách a společně s Policií ČR stanoveno, jak by
měla cesta vypadat. Byla by možnost získat dotaci od SÚS v rámci Plzeňského kraje, které
jsme uhradili fakturu za omezené užívání při výstavbě kanalizace ve výši 1,173 tis. Kč.
Z nabídky dodavatelů zpracování průkazů energetických štítků budov byl vybrán ing. Spurný
– jedna budova za cenu 4-5 tis. Kč. (nejlevnější nabídka).
p. Zub Jan – místní hospodářství
Oznámil občanům, že u Lhovic je stanovena skládka na dřevní odpad, který pak členové SDH
zlikvidují. Technika na sečení tj. sekačka, křovinořez a traktůrek je připravena na sezonu.
U autobusové garáže byly ořezány větve, které zasahovaly do cesty.
p. Matoušek Václav – starosta
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje na sobotu 5.4.2014 u KD sbírku použitého
ošacení, obuv, hračky a textilie na pomoc sociálně potřebným.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008298/VB/001 na pozemcích p.č.
605/3, 607/8 a1608/3 mezi obcí Vřeskovice a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
Smlouva se týká zřízení a vymezení věcného břemene - zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy - přípojka k ČOV. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene činí 3.630,- Kč vč. DPH.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
5. Smlouva na prodej pozemku p.č. 1588/2 o výměře 35 m2
Tento pozemek se nachází u domku p. Václava Buriana – oplocený dvorek. Cena za 1 m2 je
60,- Kč, cena celkem činí 1.440,- Kč. Daň z převodu zaplatí prodávající, poplatek kupující.
Záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce i elektronicky po dobu 15-ti dnů.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1588/2 o výměře 24 m2
O tuto část pozemku projevila zájem p. H. Nováková a to z důvodu umístění nádrže na plyn.
S jejím požadavkem byl seznámen soused p. JUDr. Pešek a s tímto souhlasí. Záměr prodeje
bude zveřejněn písemně i elektronicky po dobu 15-ti dnů.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

7. Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti
Výše příspěvku pro naši obec činí 5.980,- Kč. Starosta připomněl přítomným, že autobusové
spoje na Borovy zůstaly – ráno i odpoledne.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
8. Informace o splaškové kanalizaci
P. starosta Matoušek Václav oznámil občanům, že 17.1.2014 proběhla kolaudace kanalizace
a budovy čistírny odpadních vod, technologie je ve zkušebním provozu. Do 30.6.2014 by se
měli všichni občané napojit na kanalizaci, protože obci končí povolení o vypouštění
odpadních vod. Technickou pomoc zajišťuje obci firma VAK Servis Klatovy.
9. Rozpočtové opatření č. 1/2014
S rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2014 seznámil přítomné předseda finančního výboru p.
Majer Jan. Opatření se týkalo výdajové části a to u kanalizace o částku ve výši 300.000,- Kč.
SÚS Plzeňského kraje zaslala obci fakturu za uložení kanalizace do komunikace ve výši 1,200
tis. Kč. Původně bylo přislíbeno, že se celá faktura nebude hradit, toto mělo být řešeno na
zasedání rady Plzeňského kraje. Ze strany SÚS Plzeň bylo sděleno, že pokud obec nezaplatí,
bude účtováno penále.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
10. Dohoda o předškolním vzdělávání dětí v Mateřské škole Borovy
Obec Borovy zaslala dohodu o předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole. Na základě této
dohody by měla každá obec, jejíž děti školku navštěvují, přispívat částkou 1.000,- Kč na
jednoho žáka na pololetí. Příspěvek bude použit na opravy a provozní náklady Mateřské
školy Borovy.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
11. Smlouva na zhotovení změny č. 3 územního plánu obce Vřeskovice
Změnu územního plánu provádí ing. arch. Irena Langová. Změna č. 3 se týká lokality pod
hřbitovem, kde ze stodoly vznikne obytný dům a pod silnicí bude tato část také určena
k bydlení. Cena zakázky činí 27.000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

12. Rozprava
p. Hránka R.
Tázal se na příspěvek na kanalizaci od majitelů domácích čistíren odpadních vod, zda budou
také platit. Starosta odpověděl, že zastupitelé rozhodli, že příspěvek budou platit všichni ve
stejné výši. Ti, co budovali septiky, měli také náklady a majitelé domácích ČOV je mohou
prodat případným zájemcům.
Ing. Falout J.
Obec si připraví seznam akcí, které by chtěla v budoucnu uskutečnit – název projektu, období
a kolik bude stát – stanovit dle priorit obce. Starosta odpověděl, že koncem dubna se
uskuteční schůzka v kulturním domě, na kterou budou zváni občané, aby přispěli se svými
návrhy na rozvoj obce. Termín bude upřesněn.
p. Falout J. st.
Dotaz, která polní cesta by se měla opravovat. Odpověděl starosta, že se to týká lokality
Mstice – Dlouhá Louka.
p. Krotký J.
Zjišťování vlastníků pozemků je velmi náročná akce, řešení v pozemkové komplexní úpravě.
p. Matoušek V.
Obec Lužany nás oslovila, že bude řešit v rámci pozemkové úpravy cestu z Dlouhé Louky do
Mstic. Pro nás je však důležitější cesta ze Mstic do Vřeskovic, která by potřebovala opravit.
p. Brejcha V.
Cesta do Ježov je ve špatném stavu, voda, co stéká ze Stříbrnice cestu ničí. Také by
potřebovala opravit.
p. Kypetová J.
Pokud by se cesta do Ježov opravila, mohla by sloužit jako cyklostezka. Na takové akce lze
získat dotace. Dotaz, zda se bude čistit bazén, odpověděl starosta, že ano, ale pozemek okolo
bazénu patří církvi dle sdělení Pozemkového úřadu. Obec bude chtít tento pozemek vykoupit.
p. Hrudička P.
Upozornil na volně pobíhajícího velkého černého psa. Doporučuje oznámit písemně majiteli,
aby psa zajistil.
p. Ruth V.
Vysvětlil, proč nebude provozovat nadále tenisový kurt. Tělovýchovná jednota pronajímá
objekt u Sauny firmě Sportcentrum, která v rámci ubytování bude třeba chtít zajišťovat i
sportovní vyžití.
13. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 20. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea a vyzvala přítomné, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné návrhy. Žádné
návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.40 hod.

Vřeskovice dne : 24.3.2014
Zapsala:
Kašparová Hana

