Zápis
ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vřeskovice dne 3. září 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
l) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů výborů
4) Rozpočtové opatření č.5 a 6 na rok 2019
5) Smlouva o dílo na provedení průzkumného vrtu
6) Rozprava
7) Usnesení a jeho schválení
8) Závěr

1. Zahájení
Zahájeno v 19:05, přítomno 7 (sedm) členů zastupitelstva – usnášeníschopnost zajištěna
Doplnění do zveřejněného programu bod č. „4/1 – Rozpočtové opatření č. 7 ke dni 3. 9. 2019“
Hlasování o doplněném programu:
7-0-0
Ověření zápisu z minulého zasedání (pp. Toman a Drda) – bez připomínek, zápis obsahuje všechny
projednané záležitosti
Volba ověřovatelů zápisu: Ruth Václav a Hodan Michal
7 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel se)
Volba zapisovatele: Kypetová Jaroslava
7-0-0
Volba návrhové komise: Faloutová Andrea, Duchek Josef, Bohuslav Jiří
7-0-0
2. Zpráva o činnosti v mezidobí
P. starosta informoval o dvou pracovních schůzkách zastupitelstva, kde se projednával zejména
postup oprav kulturního domu, výběrové řízení na průzkumný vrt, možnosti rozšíření dětského hřiště,
žádosti o odkup pozemku, instalace nového sušáku na hadice, projekt vodovodu v obci.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
zaznamenán výskyt kůrovce v oblasti Kobylnice, nutná těžba cca 100 stromů
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Proběhlo sekání cepákem.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Shrnutí oslav TJ a pouťové zábavy, volejbalového turnaje, zahrádkářské výstavy, rozloučení
s prázdninami, pozvánka na drakiádu, cestovatelskou besedu, lampionový průvod, rozsvícení
vánočního stromu, výstavu holubů a vánoční besídku. Nabídka zvláštního tarifu pro členy SDH od
provozovatele O2.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
označení kontejnerů na BIOodpad, snaha o omezení ukládání nepatřičného odpadu.
1

Zpráva o činnosti v mezidobí a zpráva předsedů výborů vzata na vědomí

7-0-0

4. Rozpočtové opatření
č. 5 k 31. 7. 2019
Navýšení výdajů hrazeno z úspor minulých let § 3419 - Ostatní sportovní činnost, pol. 5139 nákup materiálu - poháry, odměny Kč 3 000,- Kč a § 6399 - Ostatní finanční operace, pol. 5362 platba DPH (příjmy ze stočného) 45 000,- Kč.
č. 6 k 30. 8. 2019
Navýšení výdajů hrazeno z úspor minulých let § 3632 – Pohřebnictví , pol. 5139 – nákup
materiálu – hrobové štítky 10.000,- Kč a pol. 5169 – služby – vývoz kontejnerů 10.000,- Kč.
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 – služby 10.000,- Kč a pol. 5171 –
opravy a udržování techniky na sečení 15.000,- Kč.
Rozpočtová opatření vzata na vědomí 7-0-0
č. 7 k 3. 9. 2019
Navýšení výdajů hrazeno z úspor minulých let celkem 150 tis. Kč, § 3392 – Zájmová činnost
v kultuře, pol. 5139 – nákup materiálu 30.000,- Kč a pol. 5171 - opravy KD 120.000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 7 schváleno, hlasování:

7-0-0

5. Smlouva o dílo na provedení průzkumného vrtu
Na základě výběrového řízení se doporučuje uzavřít smlouvu o dílo se společností Stavební geologie
GEOSAN s.r.o., nabízená cena, vč. DPH, je 540 809,50 Kč.
7-0-0
Zahájení prací se předpokládá 1. 10. 2019 a ukončení do 30. 4. 2020.
6. Rozprava
V. Chmelíř: Proč nebyla podána žádost o dotaci na pořízení hasičského auta?
Odpověď J. Kypetová: Bude řešeno ve spolupráci s SDH v rámci přípravy rozpočtu 2020, vč.
souvisejících nákladů, zajištění správy vozu, garážování.
M. Štenglová: Dotaz na splnění několikaletého požadavku na úpravu místní komunikace k ČOV.
Odpověď J. Krotký: Navrhovaný zpomalovací práh nebyl ze strany dopravního odboru doporučen
kvůli následnému hluku, v roce 2020 se předpokládá dílčí oprava, ovšem s ohledem na zemědělskou
techniku nelze očekávat, že by cesta nebyla i nadále ničena.
J. Bohuslav: Stížnost na nekvalitní opravy krajské komunikace a na zápach z kafilérie.
J. Majer: Co dělá obec proto, aby byl zápach omezen?
J. Falout: V minulosti oslovil e-mailovými stížnostmi Inspekci životního prostředí, hejtmana
Plzeňského kraje i vedení ASAVET. Bez odezvy, jednotlivé stížnosti nemají dopad.
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M. Blohmann: Je třeba větší aktivita ze strany obce, příp. sdružení občanů.
J. Štulík (majitel nemovitosti „u Nováčků“): Upozorňuje na nemožnost měření zápachu, odkazuje na
zákon o ochraně ovzduší, a upozorňuje, že je třeba sdružit alespoň 20 lidí.
J. Míka: zápach je všude
J. Majer: Navrhuje, aby obec vytvořila online aplikaci, kam by občané zapisovali čas a intenzitu
zápachu.
L. Kadlec: Zápach existuje z titulu působení kafilérie, ale je třeba jej minimalizovat. Dotaz, zda
průzkumný vrt bude možnost bez problémů převést na běžný vrt.
Odpověď J. Krotký: Ano, je zajištěno, aby vrt mohl být používán jako plnohodnotný.
L. Štich: Dotaz na cenu a umístění markýzy, které téměř nestíní, dále důvod výměny zadních dveří
v salónku hospody a důvod opětovné rekonstrukce sociální zařízení v kulturním domě, když poslední
probíhala zhruba před 7 lety.
Odpověď J. Krotký: Umístění markýzy souviselo se sklepními okny, umístěním poutací tabule, je
možné, že bude ještě upravena, aby se rozsah stínění zvýšil. Dveře byly vyměněny z důvodu otevření
původní oplocené zahrady, aby splňovaly parametry venkovních dveří, oprava WC zahrnovala pouze
pánské a netýkala se litinových rozvodů, které vedou do bytu. Součástí rekonstrukce plánované na
jako 2020 bude výměna rozvodů, nové obklady a zařízení zejména na služebním WC, dámských WC.
J. Duchek: souhlasí s rekonstrukcí sociálního zařízení
V. Ruth: Kladně hodnotí zbudování odpočívky.
V. Matoušek: Dotazuje se na vlastnictví nového sezení před hospodou.
Odpověď J. Krotký: Sezení zakoupena z dárcovských prostředků dodavatele piva a patří k zařízení
hospody v majetku obce.
J. Baxa: Podporuje požadavek paní Štenglové na trvalejší řešení stavu místní komunikace do Mstic,
vč. případného zahájení projekčních prací.
J. Falout st.: ke komunikaci na Dědinkách, upozorňuje, že pozemky byly zakoupeny od soukromých
osob, nešlo o investici obce, příslib obce vybudovat komunikaci byl z důvodu podpory výstavby.
L. Kadlec: Stavebníci ale příslib obce chápou jako závazek, který navíc ovlivňoval termín kolaudace, je
rád, že se komunikace začne konečně budovat, i když rozpočtované 4 mil. Kč považuje za významnou
částku.
M. Blohmann: Žádá o usnesení k řešení zápachu z kafilérie
7) Usnesení a jeho schválení
Usnesení z 6. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise Faloutová Andrea a tázala
se přítomných, kdo by chtěl usnesení doplnit nebo má nějaké připomínky. Protože tomu tak nebylo,
nechala o usnesení hlasovat.
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Hlasování :
7-0-0
Usnesení z 6. veřejného zasedání OZ bylo schváleno.
8) Závěr
J. Krotký poděkoval za účast a ukončil jednání ve 20:20.

Vřeskovice dne : 3.9.2019
Zapsala :

Kypetová Jaroslava
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