ZÁPIS
z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 27.5.2020
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 a 4 na r. 2020
Závěrečný účet
Účetní závěrka za r. 2019
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Smlouva s Galileo Corporation s.r.o. o zajištění a provozu SSL certifikátu
Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
Smlouva s OSA z.s. na uzavření hromadné licenční smlouvy o provozování
hudebních děl
Smlouva s USEN s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Smlouva s firmou VEKRA a.s. na dodávku oken a dveří do hasičské
zbrojnice
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 18.00 hod. v sále kulturního
domu. Přítomno bylo všech 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem, který doplnil o bod 12/1 - Dodatek ke smlouvě o dílo
„Vřeskovice – místní komunikace“ s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., o bod 12/2 –
Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Klatovy a o bod 12/3 – zařazení obce do územní
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
Ověření z minulého veř. zasedání dne 28.1.2020 :
Jmenování zapisovatele :

p. Ruth Václav., p. Hodan Michal
p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
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. Bohuslav Jiří

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
3. Zpráva z mezidobí zasedání
Zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání, které se konalo 28.1.2020 na dvou
pracovních poradách.
4.3.2020 – informace o probíhajících opravách v kulturním domě (byt, odpady, WC, dlažba),
změna vedení kanalizační přípojky z KD, úprava vody v celém objektu KD (i toalety),
výměna dveří, přeložka vedení NN, dokončení cesty na Dědinkách, sběr nebezpečného
odpadu 23.5.2020, krabice s elektroodpadem jsou zalepené, nesmí se rozlepovat a oleje
z domácností ukládat do plastových lahví, podání žádosti o dotaci ve výši 300.000,- Kč na
projektovou dokumentaci vodovodu a příprava na veřejné zasedání.
11.5.2020 – oznámení o průběhu a výsledku auditu, který proběhl vzhledem k současné
situaci šíření koronaviru dálkově. Hospodaření obce za r. 2019 bylo bez závad. Byla
projednána úprava rozpočtu a příprava na veřejné zasedání. V sobotu 23.5. se čistily stěny
koupaliště, dodána chemie, ještě zbývá vyčistit dno.
4. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese byl proveden úklid klestu, na vyžínání pasek bude třeba najmout pracovníky, sázení
stromků bude až příští rok.
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Sekat trávu po obci bude místo p. Kadlece V. Pojar A., plánuje se čištění cesty do Mstic, na
koupališti čištění dna, byla dokončena cesta na Dědinkách a opravena část cesty do Mstic.
Toman Jan – kontrolní výbor
Žádné úkoly nebyly zadány.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal dětský bál, zábavu Extraband, 8. března měla být oslava MDŽ, ale
kvůli situaci s nemocí koronaviru bylo vše zrušeno vč. setkání mikroregionu Běleč, brigády
na úklid obce, setkání rodáků a cestovatelské besedy. 20. června by se již mohl udělat dětský
den na lomu, 19.7. turnaj ve volejbalu. Paní Třísková oznámila, že s atrakcemi na pouť kvůli
koronaviru nepřijedou.
Paní Faloutová informovala přítomné o ukončení nájemního vztahu na restauraci ze strany
paní Kunešové k 31.5.2020. Současně informovala, že již hledáme budoucího nájemce.
V minulém roce jsme hledali prostřednictvím inzerátů, ale nakonec neúspěšně. Proto
oslovíme přímo občany Vřeskovic, zda by někdo neměl zájem o provoz restaurace, a to i
klidně na zkrácenou provozní dobu. S případným uchazečem bude sepsána nájemní smlouva.
Tato smlouva bude předložena na dalším veřejném zasedání. V případě, že se najde uchazeč,
který by byl schopen provozovat restauraci okamžitě, je možný měsíční zkušební provoz na
dohodu.

Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správy budov
23.5.2020 proběhl v obci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, do malého
kontejneru na elektroodpad u KD by se neměly vhazovat žárovky. Oslovit členy SDH a
naplánovat společně sběr železného šrotu.
5. Rzpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 na r. 2020
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 1, 2, 3 a 4 na r. 2020.
Rozpočtové opatření č. 1 – výdaje navýšeny o 300.000,- Kč u par. 2310 - pitná voda, stavba
hlubinného vrtu a zároveň byly poníženy náklady o 300.000,- Kč u par. 3421 – využití
volného času dětí a mládeže, stavba dětského hřiště, u par. 6402 – finanční vypořádání
minulých let, vratka dotace na volby do EP ČR ve výši 14.467,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 2 – pol. 4213 – investiční transfery ze st. fondů, ponížení o 13.830,Kč, skutečně přijatá dotace ve výši 349.170,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 – par. 3612 – bytové hospodářství, navýšeny opravy v bytě KD o
80.000,- Kč.
Zastupitele berou tato opatření na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 4 – příjmy navýšeny u par. 2122 – sběr a zpracování druhotných
surovin, prodej železného šrotu o 4.000,- Kč, výdaje navýšeny u par. 2321 – odvádění a
čištění odpadních vod, budování dešťové kanalizace o 750.000,- Kč a o tuto částku poníženy
výdaje u par. 2212 – silnice, budování cesty na Dědinkách, u par. 4351 - pečovatelská služba,
příspěvek na činnost spolku Charita Klatovy navýšen o 1.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno.
6. Závěrečný účet
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dob u 15-ti dnů.
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava informovala přítomné o inventarizaci
majetku obce, účtů, čerpání rozpočtu, dotacích přijatých i poskytnutých, vyúčtování
finančních vztahů se st. rozpočtem a rozpočtem kraje a o výsledku kontroly o přezkoumání
hospodaření za rok 2019, při které nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.
7. Účetní závěrka za r. 2019
S účetní závěrkou za r. 2019 seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Obecnímu
zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy : rozvaha vč. přílohy, výkaz zisku a ztrát,
výkaz o plnění rozpočtu za r. 2019, inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření
obce za r. 2019. Výnosy obce činily 6,203.466,20 Kč, náklady 4,889.386,52 Kč a výsledek
hospodaření před zdaněním byl 1,450.499,68 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka za r. 2019 byla schválena.

8. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Předmětem smlouvy mezi obcí a a.s. ČEZ Distribuce je zřízení věcného břemene na
pozemcích p.č. 905/2 a 900/19 pro stavbu zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové
vedení NN (napojení stavby p. Brejchy). Za zřízení věcného břemene vyplatí ČEZ Distribuce
a.s. obci jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. byla schválena.
9. Smlouva s Galileo Corporation s.r.o. o zajištění a provozu SSL certifikátu
Firma Galileo Corporation s.r.o. zajišťuje provoz webových stránek se zabezpečeným
protokolem HTTPS. Certifikát umožňuje šifrování komunikace mezi serverem a počítačem
návštěvníka stránek ověřením domény. Cena za zajištění SSL je 2.000,- Kč bez DPH a za
provoz na jeden rok je 1.950,- Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s Galileo Corporation s.r.o. byla schválena.
10. Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
Obec Vřeskovice poskytne Plzeňskému kraji účelovou dotaci k zajištění dopravní
obslužnosti ve výši 10.263,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s Plzeňským krajem na dopravní obslužnost byla schválena.
11. Smlouva s OSA z.s. na uzavření hromadné licen. smlouvy o provozování hudeb. děl
Smlouva mezi obcí a kolektivním správcem OSA upravuje vzájemné vztahy při veřejném
nedivadelním provozování předmětů ochrany OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S.
Autorská odměna činí 6.064,60 Kč bez DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s OSA z.s. byla schválena.
12. Smlouva s USEN s.r.o. na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Smlouva s firmou USEN s.r.o měla být schválena na veřejném zasedání 18.3.2020, ale
z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR bylo veřejné zasedání zrušeno. Komunikace
se zastupiteli probíhala elektronicky, všichni se se smlouvou seznámili a pověřili starostu k
podpisu smlouvy. Firma potřebovala již zajišťovat materiál.
Zastupitelé berou podpis smlouvy na vědomí.

12/1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo ke změně v podobě méněprací v celkové výši
53249,52 Kč. Celková cena díla je 3 514.178,23 Kč. Splatnost poslední vystavené faktury
bude prodloužena až do 31.12.2020 bez ohledu na datum vystavení faktury.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 1 byl schválen.
12/2. Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Klatovy
Oblastní charita Klatovy zaslala žádost o příspěvek ve výši 2.500,- Kč na pokrytí nákladů
provozu střediska charitní pečovatelské služby ve Švihově. Po podpisu smlouvy obec
poskytne tuto částku ze svého rozpočtu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouva byla schválena.
12/3 Zařazení území obce Vřeskovice do územní působnosti MAS Pošumaví
Spolek MAS Pošumaví připravuje novou strategii na programové období 2021 – 2027.
Podmínkou tvorby strategie je standardizace, která představuje proces splnění řady kritérií.
Jedním z kritérií je souhlas členských obcí s tím, že MAS Pošumaví může na jejich území
působit a do nové strategie je zahrnout.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují zařazení území obce do územní působnosti MAS Pošumaví.
13. Smlouva s firmou VEKRA a.s. na dodávku oken a dveří do hasičské zbrojnice
Předmětem smlouvy s firmou VEKRA a.s. je dodávka oken a dveří do hasičské zbrojnice.
Cena dodávky je 49.130,97 Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s firmou VEKRA a.s. byla schválena

14. Rozprava
Matoušek V. – dotaz, zda mikroregion je členem spolku MAS Pošumaví, kovové nádoby od
konzerv patří do kontejneru v kampeličce, kdy bude sběr železného šrotu.
Štenglová M. – poděkovala zastupitelům a p. Chmelířovi za opravenou cestu.
Ing. Kadlec M. – pochvala za to, že obec obstála při auditu.
Ruth J. – poděkoval za práci zastupitelů a p. Chmelířovi za vybudovanou cestu na
Dědinkách.
Kadlec V. – také poděkoval za vybudovanou cestu na Dědinkách, TJ by chtěla udělat
20.6.2020 turnaj pro děti po domluvě s obcí. Požádal zastupitele o finanční pomoc na úpravu

tenisového kurtu – (částka 8 – 10.000,- Kč. ) Starosta odpověděl, že zastupitelé se budou
zabývat úpravou rozpočtu a příspěvek pro TJ projednají.
Ing. Falout J. – je správné, že byl navýšen příspěvek pro Charitu Klatovy o 1.000,- Kč,
klidně by navýšil až na 5.000,- Kč. Za práci, kterou vykonávají, si to určitě zaslouží.
Krotký J. – informace, že byl vyzván, aby napsal požadavek na roušky, dezinfekci atd. Obec
obdržela 2 l dezinfekce a 21 párů rukavic. Roušky pro starší občany našila p. Marešová Jitka
ze Mstic. Po 14-ti dnech byl příděl 20 roušek a 9 l dezinfekce.
Ing. Kadlec M. – zda je možno navýšit koeficient u daně z nemovitostí. Starosta odpověděl,
že ano, ale dělat to zatím nebude. Ing. Kypetová – i kdyby se navýšil koeficient u daně z
nemovitostí, ztrátu to nenahradí.
Připomínka k topení, občané by neměli pálit zdraví škodlivé materiály.
Kadlec V. – do kontejnerů vozí odpad lidé z jiných vesnic, asi by bylo dobré prostor zamykat
Hodan M. - navrhl ke kontejnerům umístit ceduli s termínem druhů vývozů a informaci, že
slouží pro občany obce.
Ing. Baxa J. – doplnit ještě nápis, že prostor u kontejnerů je monitorován
Štich L. – připomínka k zápachu z firmy Asavet, na lomu umístit WC
Krotký J. – stížností na Asavet bylo více, vedoucí provozu sdělil, že měnili filtry. Nyní
v obci bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení a na další investice nebudou peníze.
S objektem na sauně se zatím nebude nic dělat.
Ing. Štulík J. - navrhl monitorování zápachu z Asavetu pomocí webové aplikace. Občané by
zápach sami zaznamenávali – datum, hodinu a místo.
Ing. Falout J. – souhlasí s pořízením této aplikace, informace mohou být podkladem pro
zjišťování příčin zápachu ve firmě Asavet
15. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení seznámila přítomné předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea
a tázala se přítomných, kdo má nějaké připomínky nebo návrhy. Starosta p. Krotký J. navrhl
doplnit usnesení o bod - ukládá starostovi – u firmy Galileo Corporation, která spravuje
webové stránky obce, zajistit aplikaci monitorující zápach z Asavetu. Usnesení bylo doplněno
o tento bod. P. Faloutová vyzvala zastupitele k hlasování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 10. veřejného zasedání bylo schváleno.
16. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast a schůzi zakončil ve 20.00 hod.
Vřeskovice dne : 27.5.2020
Zapsala :
Kašparová Hana

