Z Á P I S
ze 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 14.12.2011
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 8/11 a č. 9/11.
Zprávy předsedů komisí a výborů
Schválení žádosti o převod pozemku p.č. 1594/2 od Pozemkového fondu
ČR
Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 570/2 mezi obcí Vřeskovice a
panem Lukášem Hodanem
Schválení upřesnění změny katastrální hranice mezi katastrálními územími
Lhovice a Vřeskovice – pozemek p.č. 1481/1
Schválení smlouvy o zhotovení internetové prezentace mezi obcí
Vřeskovice a Galileo Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov
Schválení smlouvy o internetové prezentaci a poskytování webhostingových
služeb mezi obcí Vřeskovice a firmou Galileo Corporation s.r.o., Hornická
4387, 430 03 Chomutov
Schválení odpisového plánu majetku obce
Jmenování inventarizačních komisí
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
Rozprava
Schválení rozpočtu na rok 2012
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
v kulturním domě. Přítomno 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a
seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p.Ruth Václav, p.Majer Jan ml.
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 21.9.2011 : p.Bezděková Barbora,
p. Zub Jan
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 z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Matoušek Václav. Od
posledního veřejného zasedání , které se konalo 21.9.2011 se zastupitelé sešli na třech
pracovních poradách a to 17.10.2011, kde se projednávalo následující: vyčištění studny u
kulturního domu, osadit skruž, odstranění hrází v potoce, zazimování koupaliště, kontrola
filtrace, příprava obce na zimu (dosečení pozemků, vyčistění strouhy u hasičárny a přepadu u
rybníka. 14.11.2011 se projednávala příprava inventur, zhotovení nových čísel na číslování
hrobů, márnice, urnová zeď (zatékání, stížnost na ukládání před kolumbária), rozšíření a
výměna veřejného osvětlení, změna územního plánu obce č. 1, strategický plán obce a hlášení
přestupků ke komisi do Klatov. 7. 12.2011 se řešila nabídka firmy Galileo na zhotovení
internetových stránek obce a poskytování webhostingových služeb, plánovací smlouva
s panem Lukášem Hodanem , pronájem restaurace, příprava zábavy na Silvestra, dotaz obcím
PK na získání informací ohledně firem pro výběrové řízení, stížnost p. Eichlera na cestu a
změna katastrální hranice mezi Lhovicemi a Vřeskovicemi.
3. Rozpočtové opatření č. 8/11 a č. 9/11
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finančního výboru p. Majer J.ml.
Opatření č. 8/11 se týkalo navýšení výdajů u kapitoly 39 – Místní hospodářství o 5.000,- Kč –
materiál pro fitko. Opatření č. 9 bylo provedeno z důvodu navýšení nákladů na projekt ČOV a
kanalizace o 100.000,- Kč, u kapitoly 14 – Školství navýšení o 21.000,- Kč příspěvek Městu
Švihov na školská zařízení, u kapitoly 16 – Ostatní kulturní činnost, výdaje na kulturní akce o
2.000,- Kč a kapitola 39 – Místní hospodářství – výdaje ve výši 90.000,- Kč na veřejné
osvětlení – změna vedení kabelu v zemi a nová světla.
Hlasování: členové OZ souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8 a č. 9 na rok 2011.
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
Provedl kontrolu stromků, které byly zakoupeny a vysazeny na jaře a dosadil chybějící. Dále
byla provedena ochrana stromků proti okusu zvěří.
p. Bezděková Barbora – kontrolní výbor
Úkoly z posledního veřejného zasedání byly splněny až na jeden a to úkol pro starostu p.
Matouška – obeslat majitele pozemků ohledně údržby, bude splněno co nejdříve.
p. Faloutová Andrea – kulturní komise
Informovala přítomné o kulturním dění v obci a to: drakiáda pro děti, lampiónový průvod,
rozsvícení vánočního stromu a vánoční besídka. Na těchto akcích byla velká účast nejen dětí,
ale i dospělých. Poděkovala rodičům dětí, kteří pomáhaly s přípravou kulturních programů.
Jako další akci plánuje kulturní komise zábavu na Silvestra, na Nový rok Vřeskovickou
šlápotu ve 13.30 hod. a 15.1. turnaj ve stolním tenise. Pro seniory se připravuje posezení
s harmonikou.

p. Zub Jan – místní hospodářství
Byl dovezen materiál – šmanda na opravu cesty u p. Eichlera, společně s p. Ruthem provedly
opravy místních cest. Traktůrek a sekačku odveze do Mountfieldu na posezonní opravu a
údržbu.
p. Bláha Václav – odpadové hospodářství
Oznámil přítomným občanům, že během měsíce ledna se budou prodávat známky na
popelnice, na skládce u Lhovic proběhlo spálení dřevního odpadu za pomoci členů SDH, byly
vyčištěny kanály po obci a dále informoval o účasti na školení z důvodu přípravy odpisů
majetku obce.
5. Schválení žádosti o převod pozemku p.č. 1594/2 od Pozemkového fondu ČR
Tento pozemek se nachází na konci obce směrem k Roupovu a to v místě, kde obec
plánuje vybudování místní komunikace.
Hlasování: členové OZ souhlasí se žádostí o převodu pozemku.
6. Schválení plánovací smlouvy na pozemek p.č. 570/2
Tuto smlouvu uzavírá obec s p. Lukášem Hodanem a to z důvodu, že na obecním pozemku
p.č. 570/2 není zatím vybudovaná komunikace a on nemá přístupovou cestu k pozemku p.č.
573, na kterém staví rodinný dům. Obec předpokládá výstavbu komunikace v listopadu roku
2013.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem plánovací smlouvy.
7. Schválení upřesnění změny katastrální hranice – pozemek p.č. 1481/1
Změna katastrální hranice mezi obcí Vřeskovice a Lhovice se týkala pozemku p.č. 1481/1,
který nelze dělit bez geometrického plánu. Katastrální úřad navrhl jako variantu ponechat celý
pozemek v k.ú. Lhovice.
Hlasování: členové OZ souhlasí, aby pozemek p.č. 1481/1 přešel pod k.ú. Lhovice.
8. Schválení smlouvy o zhotovení internetové prezentace
Předmětem této smlouvy je zhotovení profesionální internetové prezentace obce od firmy
Galileo Corporation s.r.o., Hornická 4387, 430 03 Chomutov. Cena je 9.500,- Kč bez DPH.
Cena za doplňující moduly je 550,- Kč bez DPH.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.
9. Schválení smlouvy o provozu internetové prezentace a webhostingových služeb
Tato smlouva se týká zajištění provozu internetové prezentace, webhostingové služby,
zálohování dat, technické podpory, hotline, vedení mailů, doména II. Řádu.
Hlasování: členové OZ souhlasí s podpisem smlouvy.

10. Schválení odpisového plánu majetku
Dle zákona o účetnictví musí obce provádět odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku. Byl vypracován odpisový plán, kde je uveden způsob odpisování, kdy bude o
odpisech účtováno, zůstatková cena, výpočet roční výše odpisů. Přílohou tohoto plánu je
seznam majetku obce s uvedeným počtem let odpisování.
Hlasování: odpisový plán byl členy OZ schválen.
11. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011 starosta Matoušek Václav jmenoval
tyto komise:
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Bláha Václav
členové: p. Bezděková Barbora, p. Majer Jan ml.
Zařízení kulturního domu:

předseda: p. Faloutová Andrea
členové: p. Matoušek Václav, p. Bláha Václav

Zařízení OÚ:

předseda: p. Bezděková Barbora,
členové: p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana

Ceniny:

předseda: p. Faloutová Andrea,
členové: p. Bezděková Barbora, p. Kašparová Hana

Požární zbrojnice:

předseda: p. Majer Jan ml.
členové: p. Zub Jan, p. Lehocký Ladislav ml.

Místní hospodářství:

předseda: p. Zub Jan
členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav

Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech:
předseda: p. Bezděková Barbora
členové: p. Majer Jan ml., p. Kašparová Hana
Hlasování: členové OZ souhlasí se jmenováním komisí.
12. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesl předseda finančního výboru p. Majer Jan ml.
Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný, příjmy se rovnají výdajům a to ve výši 2 545.500,- Kč.
Návrh je členěn dle kapitol viz v příloze. Hlasování o rozpočtu bude až po rozpravě.
13. Rozprava
p. Krotký Jan
Tázal se, kolik peněz má obec na účtě. Odpověděl starosta p. Matoušek, že na účtě je
1 700.000,- Kč.

p. Falout Josef
Chtěl vysvětlit, který pozemek chce obec získat od státu. Odpověděl starosta, že je to
pozemek u Roupova, který bude sloužit jako cesta a zatím ještě není rozhodnuto, zda jej
budeme muset vykoupit, nebo nám bude převeden bezúplatně.
p. Duchek Josef
Měl dotaz, kdo dělá kroniku obce. Odpověděla p. Faloutová Andrea, že kroniku vedla p.
Štichová L., ale ta ji dělat už nechce. Byla oslovena p. Kunová Zdeňka a ani ta nemá zájem
kroniku dělat, tak v současné době nemáme kronikáře.
Připomínka na stránky obce - měly by se pravidelně aktualizovat, starší věci vyřadit.
p. Falout Josef
Požaduje rozšířit kulturu pro seniory. Ohledně kanalizace se tázal, jak a kdo bude dělat
výběrové řízení, kolik lidí se napojí a kolik to bude stát. Proč se nevyužila možnost kořenové
čistírny. Odpověděl starosta, že výběrové řízení nám bude zajišťovat firma a v současné době
sháníme informace o firmách, které se tímto zabývají a jaké jsou jejich reference. Jakmile
bude znám přesný rozpočet, budou občané informováni o cenách. Na možnost kořenové
čistírny odpověděl bývalý starosta p. Krotký, že tato čistírna se musí po 20-ti letech likvidovat
jako nebezpečný odpad a stojí to mnoho peněz.
p. Chmelíř Václav ml.
Občané by si měli uvědomit, že když se nenapojí, vyjde jim likvidace odpadů dráž než provoz
čistírny. A pokud nebudou odpad ekologicky likvidovat, hrozí jim velké sankce v případě
znečištění. Dále upozornil, že při výběru dodavatele kanalizace dát pozor, aby nejlevnější
cena nebyla na úkor kvality. Levný nekvalitní materiál by mohl působit problémy.
p. Falout Josef
Obec Borovy má již čistírnu vybudovanou, nešlo by se napojit k nim? Odpověděl p. Krotký
jako bývalý starosta, který tuto variantu kdysi řešil, ale bylo to zamítnuto z důvodu velké ceny
vedení potrubí.
p. Simbartl Karel
Upozornil, že v části obce není dosud udělána kanalizace na dešťovou vodu, což bylo
přislíbeno, že se udělá až s celkovou kanalizací. Zda se s tím počítá. Požadoval toto zapsat do
usnesení.
p. Štich Luděk
Obec nemá vodovod, zda je uvažováno do budoucna s výstavbou vodovodu, protože zásoby
pitné vody ubývají. Odpověděl starosta, že zatím bude řešena kanalizace, která je podmínkou
vybudování vodovodu v obci. Pokud obec získá dotaci a kanalizace se bude dělat, bude si
muset obec vzít úvěr a několik let splácet. Takže jiné akce se nebudou rozdělávat.
p. Bohuslav Jiří
Doporučil zjistit u občanů, jaký je stav hladiny vody ve studnách a toto sledovat.
Matoušek Václav
Původně zamýšlená likvidace márnice na hřbitově nebude, protože márnice není majetek
obce, i když je na obecním pozemku a ohrožuje občany.

p. Kadlec Vladimír
Poděkoval jménem TJ Vřeskovice za finanční příspěvek od obce.
Měl požadavek na rozšíření osvětlení v ulici od jeho domu směrem k zahradě p. Brejchy.
Odpověděl starosta, že poptá firmu, která by práce provedla.
p. Krotký Jan
Potvrdil slova p. Kadlece, že v ulici je tma a chodí tam spousta lidí. Cesta slouží jako spojnice
na náves.
p. Šstich Luděk
Světlo veřejného osvětlení by se mělo umístit také u autobusové garáže, kde je velký úsek
cesty ve tmě.
p. Duchek Josef
Zjistit, zda osvětlení do Mstic, by se nedalo řešit nějakým spínačem, aby se ušetřilo. Využít
jen když by tam někdo šel. Odpověděl p.Bláha, že teď musí řešit cestu do Mstic, která je ve
špatném stavu. Bude zajištěn dovoz šmandy, aby se cesta mohla upravit.
p. Bohuslav Jiří
Světla veřejného osvětlení by se mohla večer rozsvěcovat o půl hodiny déle a ráno o půl
hodiny dříve vypínat. Odpověděl starosta, že takto je to nastavené a on s s tím nemůže nic
dělat.
p. Falout Josef
Skládka u Lhovic opět narůstá, kdo tam vozí odpady?
p. Štich Luděk
Domnívá se, že by se dalo na veřejném osvětlení ušetřit (technika, světla) a že úspory vyčíslí.
Vše si zorganizuje. Bude řešeno po dohodě se zastupiteli.
14. Schválení rozpočtu na rok 2012
Starosta se tázal přítomných, zda má někdo nějaký návrh k doplnění rozpočtu. Nikdo
z přítomných neměl připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování: členové OZ souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2012.
15. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise p. Andrea Faloutová, na požadavek
p. Simbartla byl tento návrh doplněn a to o možnost připojení na dešťovou kanalizaci. Nikdo
další neměl jiné návrhy ani připomínky, proto požádala zastupitele o hlasování.
Hlasování: zastupitelé souhlasí s návrhem usnesení ze 7. veřejného zasedání OZ.

16. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
20.45 hodin.

Vřeskovice dne 14.12.2011
Zapsala :
Kašparová Hana

