ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 24.2.2017
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 8/16
Účetní závěrka za rok 2016
Žádost na dotace PSOV 2017 z Plzeňského kraje
Inventarizace majetku obce
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 18.30 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 6 členů OZ, omluven p. Hodan Michal
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Bláha Václav, p. Kypetová Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 7.12.2016: p. Ruth Václav, p. Nováková Jaroslava
Jmenování zapisovatele:
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 : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 7.12.2016.
Zastupitelé se sešli na třech pracovních poradách.
18.1.2017 bylo projednáno následující : 13.1.2017 se uskutečnila zábava Extra band revival,
starosta poděkoval za pomoc při organizaci. 23.1. proběhlo jednání s ing. Petrášem, který
zajišťuje podmínky a dozor při akci – výměna oken v kulturním domě. Další jednání proběhlo
s ing. Královcovou, která zajišťuje podklady pro výstavbu místní komunikace na Dědinkách. .
Koncem prosince proběhla návštěva a jednání zastupitelů s ing. Oulickým a ing. Voráčkem ve
firmě. OSA navýšila poplatky a požaduje poplatek i za projektor v hospodě, který činí 4.284,Kč za rok. Do kulturního domu na sál bude zakoupen nový žebřík.

8.2.2017 bylo projednáno : výměna jističe v šatnách, příprava na audit 23.2.2017, jednání
ohledně výměny oken a dveří v KD, situace ve Sportcentru – schůzka s právníkem, úprava
rozvodu vody v KD, stanovisko k nemovitostem nepřipojeným na kanalizaci. Zimní údržba
cest a účast obce při akci „Ukliďme Česko“.
24.2.2017 – vyjádření firmy ASAVET, výsledek auditu – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V jarních měsících bude pokračovat v oplocení pozemků, kde vysadil nové stromky.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise uspořádala 10.12.2016 zájezd do Příchovic na vyřezávaný betlém a pak na
sále v KD pokračovala vánoční besídka s různými soutěžemi pro děti. 11.12. se uskutečnil
v kostele koncert sboru Carmina, na silvestrovské zábavě hrál Žužlan z Lužan, 1.1. na Nový
rok tradičně Vřeskovická šlápota, 9.1. turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnili jen muži,
13.1. hrála skupina Extra band revival. 4.3. se uskuteční dětské šibřinky, pro děti jsou
připraveny zákusky a bohatá tombola. 7.4. sehrají místní ochotníci divadlo. V měsíci dubnu
připravujeme cestovatelskou besedu. 13.5. oslavíme Den matek.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Informoval o tom, že proběhla inventarizace obecního majetku, odečty ve vodárně,
vyúčtování elektřiny a plynu v kulturním domě – bytu a restaurace, darlink v KD je
poškozený rezem, zatím byla provedena jen provizorní oprava, ale již je domluven instalatér
p. Frouz, který darlink vymění a provede opravu vodárny. Na chodbě v šatně KD byl
vybudován příruční sklad, kam se umisťuje nábytek z mateřského centra v případě konání
akce v jeho prostorách. 25.1. se prodávaly známky na popelnice a platily poplatky za psy.
8.4. uspořádáme akci – úklid obce. Obec se přihlásila do celorepublikové soutěže Ukliďme
Česko. Bylo podáno hlášení o odpadech za obec a přítomným občanům sděleny náklady na
likvidaci bioodpadů, nebezpečných a velkoobjemových odpadů, skla, plastů a papíru.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2016
S rozpočtovým opatřením seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Příjmy byly navýšeny
o 69.182,- Kč z důvodu získání dotace na opravu křížků a výdaje navýšeny o 16.000,- Kč u
par. Činnost místní správy – navýšení platu zaměstnanců.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 8 z roku 2016.
5. Účetní závěrka za rok 2016
O účetní závěrce informovala přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy : rozvaha vč. přílohy,
výkaz zisku a ztrát, výkaz o plnění rozpočtu za r. 2016, inventarizační zpráva a zpráva o
kontrole hospodaření obce za rok 2016. Výnosy obce činily 4 883 137,64 Kč, náklady
3 370 319,63 Kč a výsledek hospodaření před zdaněním byl 1 653 468,01 Kč.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Účetní závěrka za r. 2016 byla schválena
6. Žádost na dotace PSOV 2017 z Plzeňského kraje
Obec žádá o dotaci na akci – výměna oken a vchodových dveří v kulturním domě ve výši
420.000,- Kč. Cena celé akce je 600.000,- Kč.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Žádost na dotaci z programu PSOV je schválena.

7. Inventarizace majetku obce
Starosta informoval přítomné, že v měsíci lednu provedli pověření členové inventarizačních
komisí inventarizaci majetku obce. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Byla vyhotovena
inventarizační zpráva, která bude zveřejněna v rámci závěrečného účtu obce.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce.

8. Rozprava
Kadlec V.
Pochválil kulturní komisi za akce, jak kulturní i sportovní, které se v obci dělají. K firmě
Asavet je třeba stále připomínat, že uniká zápach, minulý týden byl hodně cítit.
Faloutová A.
Zastupitelé navštívili firmu a vedoucí výroby je zavedl do provozu. Největší zápach byl
z jednoho venkovního filtru.
Bláha V.
Největší zápach vycházel z pračky a z filtrů, které asi nefungují správně nebo je používán
špatný materiál na štěpky.
Ing. Falout J.
Problém asi bude v technologii, na štěpky by se mělo používat exotické dřevo, které je drahé,
tak jej možná nahrazují jiným materiálem. Provozovatel by měl konzultovat technologii
s firmou, která mu ji prodala a musí za to zodpovídat. Na otázku, co se v Asavetu změnilo,
odpověděli, že nic neměnili.
Ruth. J.
Dle jeho mínění je problém v lidech, kteří provádí obsluhu kotlů a při vysokých teplotách
otevřou dveře.

Matoušek V.
Na četné stížnosti na pobíhajícího psa p. Rabasové byla sepsána petice, která bude odeslána
do Klatov k přestupkové komisi. P. Rabasová nereagovala ani na písemnou výzvu, aby si psa
zabezpečila.
Ing. Blohmann M.
Neustále jednat s firmou Asavet, případně oslovit nějakou firmu, která by tento problém
řešila. Zjistit, jaké kontroly v Asavetu probíhají, názvy firem, které mají provádět kontroly
filtrů a návody na jejich použití. Oslovit Inspekci životního prostředí.
Bohuslav J.
Podle četností projíždějících aut se domnívá, že navyšují v Asavetu kapacitu.
Kontejner u hřbitova je plný plastových lahví.
9. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 13. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p.
Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky nebo návrhy.
Nikdo z přítomných neměl připomínky, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 13. veřejného zasedání bylo přítomnými zastupiteli schváleno.
10. Závěr
Starosta na závěr poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil
v 19.45 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

24.2.2017
Kašparová Hana

