Z Á P I S
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1.8.2007.
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Jan Krotký v 19,35 hodin a ujal se jeho řízení.
Zasedání se koná v restauraci v kulturním domě a je přítomno 7 členů OZ. Starosta pan Jan
Krotký přivítal přítomné občany a seznámil je s navrženým programem veřejného zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi 7 přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Ruth Václav
p. Matoušek Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 2.5.2007: p. Duchek Josef
p. Zub Jan
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: Ing. Falout Josef
Členové: p. Štich Luděk, p. Chmelíř Václav ml.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta pan Krotký vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu o činnosti OZ od posledního veřejného zasedání dne 2.5.2007 podal pan Jan
Krotký.
Ve své zprávě uvedl.:
- OZ se sešlo na dvou poradách
- ručení za úvěr TJ – obec podepsala záruky za úvěr TJ, je uděláno zástavní právo na
Katastrálním úřadě, sepsána smlouva od právníka mezi obcí a TJ, TJ ručí obci ubytovnou
- nájem hostince – p. Moudrý ukončil na začátku června nájem hostince z důvodů
vyhrožování jemu samotnému a škody na majetku. Byl podán inzerát a vybrán nový nájemce
hostince od l. července 2007. Pouťovou zábavu zabezpečil p. Bláha Václav.
- komunikace na Dědinkách – došlo k vybagrování zeminy v místě plánované komunikace,
bude položena textilie a navežen kamen

- plynofikace KD – již dokončena, celkové náklady činily 394.925,50 Kč, na tuto akci jsme
dostali dotaci 200.00,- Kč. Staré rozvody odstranili místní hasiči.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
ing. Falout Josef, finanční výbor
Podal zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30.6.2007. Zpráva je přiložena u zápisu.
ing. Blohmann Miroslav, kultura a sport
V červnu se uskutečnila pouťová taneční zábava.
21.7.2007 proběhl turnaj ve volejbale. zúčastnilo se 7 družstev, zvítětilo družstvo Přeštic,
družstvo Vřeskovic se umístilo na 2. místě.
18.8.2007 se uskuteční turnaj v nohejbale.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství, správa budov
V květnu proběhl v obci sběr nebezpečných odpadů.
Hřiště na bývalém kluzišti je již oseto trávou, je třeba ještě udělat oplocení u víceúčelového
zařízení. Byl koupen pozemek od paní Berkové, plocha se musí dát do pořádku.
V nejbližší době proběhne elektrifikace na zbývajících parcelách na Dědinkách, je již
podepsána smlouva na elektrárnách.
Je třeba zlikvidovat skládku u Lhovic.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání.
místostarosta p. Matoušek - měl zajistit na vhodném místě u rybníka odpadkový koš, popř.
popelnici. Úkol zatím nebyl splněn. Na místě u rybníka bude stát odpočívka s mapou, u které
by měl být umístěn následně koš.
p. Zub Jan, místní hospodářství
Obecní plochy seká v současné době p. Baxa Jan ml..
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Bylo prodáno dřevo z polomů, provedena výsadba nových stromků.
V brzké době bude prováděno vyžínání pasek.

4. Rozprava
p. Eichler Ladislav, p. Štich Luděk – co se bude dělat s cestou na Dědinkách
odpovídá p. Krotký Jan - již je hotový projekt na komunikaci na Dědinkách, cesta se bude
zatím podle potřeby štěrkovat, na novou komunikaci obec nemá finanční prostředky.
Je třeba, aby se rozvíjela obec celá, ne jenom jedna lokalita (Dědinky).
p. Hránka Rastislav – ptá se kde budou stát odpočívky, na kterém místě, dále si stěžoval na
zarůstání ploch u potoka
odpovídá starosta p. Krotký – v místě pod lípou směrem na Roupov nebo u nájezdu do
rybníka

5. Usnesení s jeho schválení
Návrh usnesení 6. veřejného zasedání OZ přečetl předseda návrhové komise ing. Josef
Falout.
Jiné návrhy nebo připomínky k návrhu usnesení nebyly podány.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s návrhem usnesení 6. veřejného zasedání
OZ.
6. Závěr
Na závěr starosta obce pan Jan Krotký poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání
ukončil ve 20,45 hodin.

Vřeskovice dne 1.8.2007.
Zapsala : Chmelířová Jitka

