Z Á P I S
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 21.9.2011
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Zpráva o přípravě na vybudování kanalizace a ČOV
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/11 a č. 7/11.
Zprávy předsedů komisí a výborů
Schválení smlouvy č. IP-12-0001933/1 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1591/1 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín (Zub Karel)
Schválení smlouvy č. IP-12-0001842/VB/1 o zřízení věcného břemene na
Pozemku p.č. 1591/1 a p.č. 15/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, Děčín (Turčin)
Schválení smlouvy o nájmu zemědělské půdy o celkové výměře 117.025m2
S Agromachine, s.r.o., Komenského č. 188, Švihov
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.30 hod. v restauraci
v kulturním domě. Přítomno 6 členů OZ, l pro nemoc omluven. Starosta přivítal občany na
veřejném zasedání a hosta – p. Šefla z firmy ČEVAK, pak seznámil přítomné s navrženým
programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Zub Jan, p. Bezděková Barbora
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 29.6.2011 : p. Ruth Václav, p. Majer Jan ml.
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Bohuslav Jiří
Hlasování: členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval návrhovou komisi,
aby se ujala své činnosti.

2. Zpráva o přípravě na vybudování kanalizace a ČOV
O významu kanalizace, její výhody i nevýhody a o přípravě zákonů v oblasti vypouštění
odpadních vod informoval přítomné p. Šefl J. z firmy ČEVAK . Tato akce je pro obec
finančně náročná, ale je zatím možnost získat dotace z EU. Jedním z bodů získání celé dotace
je napojení alespoň 75 % domácností v obci. Proto apeloval na občany, aby své rozhodnutí
dobře zvážili.O přípravě budování kanalizace a ČOV hovořil starosta p. Matoušek Václav.
Všechny potřebné podklady k podání žádosti o dotaci jsou zpracovány, pro podání žádosti
byla udělena plná moc ing. Tachovskému, který naši obec zastupuje. Členové obecního
zastupitelstva zpracují přehled informací ohledně finančních nákladů na přípojky, jakým
způsobem se bude měřit stočné a další a tento přehled bude předložen a projednán s občany.
3. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Od
posledního veřejného zasedání , které se konalo 29.6..2011 se zastupitelé sešli na třech
pracovních poradách a to 19.7.2011, kde se projednávalo následující: zhotovení regálů do
místní knihovny, zakoupení nového křovinořezu, archivace zákonů , jen na DVD, úprava
obecních vyhlášek, příspěvek mateřské školce Borovy, požadavek na 74.000,- Kč, uhrazeno
50.000,- Kč., prezentace obce na akci rallye Vltava, společný výlov rybníka, možnost čerpání
dotace 8.500,- Kč na JSDHO.
Na poradě 5.8. bylo projednáno: obecní rozhlas, podpora novely RUD (rozdělení daní),
zkušební provoz SMS infokanál do 7.12.2011, oprava místních komunikací postřikem, veř.
osvětlení na Roupov a práce brigádníků.
Na poradě 5.9. byla projednána úprava smlouvy na pronájem pozemků Agromachine Švihov,
pozvánka na manifestaci do Prahy – RUD, pozvánka na komunitní plánování do Švihova,
žádost o dotaci na územní plán – ne, spálení dřevního odpadu na skládce u Lhovic.
4. Rozpočtové opatření č. 6/11 a č. 7/11
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer J.ml.
Opatření č. 6/11 se týkalo dotace na projekt ČOV od Krajského úřadu Plzeň ve výši 90.000,Kč, v kapitole 39 – místní hospodářství – příjmy z poskytování služeb v bytě v KD ve výši
15.000,- Kč. Ve výdajové části: kapitola 16 - kultura a sport - nákup materiálu ve výši
5.000,- Kč, kapitola 39 – místní hospodářství, elektřina a plyn v bytě v KD ve výši 15.000,Kč.
Opatření č. 7/11 – příjmová část: kapitola 41 – všeobecná pokl. správa – dotace na veřejně
prospěšné práce ve výši 30.000,- Kč , ve výdajové části: kapitola 41 – všeobecná pokl. správa
Příspěvek TJ – 15.000,- Kč a čerpání dotace na VPP ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6 a č. 7 na rok 2011.
5. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
Prováděl vyžínání trávy mezi mladými stromky a na podzim plánuje výsadbu nových
stromků.

p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Úkol pro p. Majera Jana ml. – zpracovat a zaslat upomínku projektantovi ohledně urychlení
zpracování projektu – byl splněn.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
V měsíci červenci se uskutečnil turnaj ve volejbale, na zahájení Adventu připravíme
rozsvícení stromu na návsi a v kostele adventní koncert. V případě zájmu se uskuteční nějaké
divadelní představení.
p. Zub Jan – místní hospodářství
Za pomoci brigádníků se zlepšilo sečení trávy po obci, zeminou se upravil nerovný terén u
rybníka, na hřbitově se provedl úklid a odstranění starého keře a opravily se výmoly na
místních komunikacích.
6. Schválení smlouvy č. IP-12-0001933/1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení v.b.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1591/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín – jedná se o přívod elektřiny na
pozemek p. Karla Zuba. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
7. Schválení smlouvy č. IP-12-0001842/VB/1 o zřízení věcného břemene
Tato smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín o zřízení věcného
břemene se týká pozemku p.č. 1591/1 a p.č. 15/3 - přívod elektřiny na pozemek p. Turčina.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
8. Schválení smlouvy o nájmu zemědělské půdy s Agromachine, s.r.o. Švihov
Agromachine , s.r.o. Švihov zaslalo smlouvu o pronájmu pozemků o rozloze 117.025 m2 a
to na dobu pěti let.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
9. Rozprava
p. Beran V.
Měl dotaz, zda se budou dělat v letošním roce opravy cest, ztěžuje si, že voda ze silnice teče
na jeho pozemek. Rokel u Biřkova je zanešená, měla by se vyčistit.
p. Majer J. st.
Také požaduje opravu cesty kolem jeho pozemku, k p. Bláhovi a p. Votýpkové.
Odpověděl p. Zub J. , že opravy cest jsou plánovány na příští rok, ale větší opravy se dělat
nebudou z důvodu plánované kanalizace. U cesty z pole u Biřkova doporučuje udělat žlab,
aby voda netekla po silnici.

p. Duchek J.
Měl dotaz ke smlouvě s Agromachine Švihov, co je to za pozemky. Odpověděl starosta, že to
jsou polní pozemky, které patří obci a ta je dává do pronájmu.
p. Zubová Z.
Tázala se, zda vybudování kanalizace a čističky závisí na připojení obyvatel. Odpověděl
starosta, že pokud se připojí méně jak 75 % obyvatel v obci, získáme méně bodů a tím i menší
dotaci a více bude muset platit obec.
p. Štich L.
Má obec v plánu opravu cesty u garáže a proč se v obci používají LED svítidla, jaká je jejich
návratnost. Odpověděl starosta, že cesta u garáže je v plánu opravit a LED svítidla doporučila
firma s tím, že poruchovost je menší než u obyčejných, životnost větší, návratnost je 8-10 let.
p. Zub K.st.
Signály po obci jsou nedostatečné, jaké jsou možnosti obce, aby došlo k nápravě. Odpověděla
p. Faloutová A., že všechny operátory oslovila, ale odpověděla jen Telefónica O2 s tím, že
zatím nic posilovat nebudou.
p. Duchek J.
Na budově bývalé školy jsou namontovány paraboly, tázal se, komu objekt patří . Odpověděl
starosta, že objekt patří p. Voráčkovi, který se zabývá výrobou a prodejem antén a satelitů.
Telefónica nabízela služby ADSL pro obec, ale zatím se bohužel nikdo neozval.
p. Brejcha V.
Na pozemku za jeho zahradou je plevel a neposečená tráva. Požádal obec obeslat majitele
pozemku , aby trávu posekal. Toto se týká i dalších pozemků po obci.
p. Falout J. st.
Požádal kulturní komisi, aby také pořádala akce pro seniory.
p. Zub K. st.
Oznámil přítomným, že je možnost se přihlásit na akci vzdělávání seniorů – univerzita třetího
věku, která probíhá ve Švihově.
p. Petrovický M.
Měl stížnost na p. Červenku, který vypouští domácí zvířata na jeho pozemky. Svoji stížnost
požadoval zapsat do usnesení z veřejné schůze.
10. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea, návrh byl doplněn o požadavek p. Petrovického a p. Falouta. Vyzvala přítomné, zda
má někdo k usnesení další připomínky nebo návrhy. Nikdo další návrhy nevznesl, proto
požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 6. Veřejného zasedání OZ.

11. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 21.30
hodin.

Vřeskovice dne 21. září 2011
Zapsala :
Kašparová Hana

