ZÁPIS
ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 18.12.2017
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Dodatek č. 2 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové
školy mezi městem Švihov a obcí Vřeskovice
Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2016 o poplatku za komunální odpad
Výše stočného na rok 2018
Jmenování inventarizačních komisí
Návrh rozpočtu na rok 2018
Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci
kulturního domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo
ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Starosta navrhl program doplnit o tyto body:
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- rozpočtové opatření č. 6 a 7/2017
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu:
p. Bláha Václav, p. Hodan Michal
Ověření z minulého veř. zasedání dne 20.9.2017: 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 : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Zpráva z mezidobí zasedání
Starosta informoval o činnosti od posledního veřejného zasedání, které se konalo 20.9.2017.
Zastupitelé se sešli na dvou pracovních poradách. 1.11.2017 bylo projednáno následující :
příprava rozpočtu na r. 2018, okna v KD – dokončení prací (parapety, sítě proti hmyzu),

územní plán, Vodafone – umístění na kostele, inventury, skladové prostory, termín na úklid,
seznam pro hasiče, veřejné zasedání, porada na rozpočet, přemístění a úprava zásuvek na
chodbě, ve sklepu a v boxu – zadat vše firmě Elimont, těžba a prodej dřeva, nová výsadba a
oplocenky z dotací, Montprojekt el. rozvody do země, projekt na veř. osvětlení, poslat
objednávku, komunikace na Dědinkách – objednávka u firmy CETIN na přeložku vedení,
okna a dveře ve sklepu KD, ASAVET, OZV školský obvod, TJ Sportcentrum – jednání
s JUDr. Slavíkem, obecní úřad – návrh a cenové nabídky na nábytek, řešení přípojek – plyn,
elektřina, kanalizace pro M. Babkovou (stavba rodinného domu).
6.12.2017 zastupitelé projednali : ceny známek na popelnice a způsob prodeje, pojištění
majetku obce – výpočetní technika, převzatých věcí, budova KD – přehodnocení smluv,
žádost o dotace z rozpočtu obce pro TJ a SDH, žádost o dotace na lesy (kraj – oplocenky
9.800,- Kč, MŽP – výsadba 8.000,- Kč), územní plán, okna v KD, ubytovna TJ, podmínky
pro souhlas s umístěním el. rozvodů do země – Montprojekt, termín veřejného zasedání na
18.12.2017, úprava cesty do Mstic, řešení pozemků, auto pro SDH – CAS, komunikace na
Dědinkách – smlouva s ing. Královcovou.
3. Zprávy předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V obecních lesích bylo vytěženo 8 arů (40 m3) z důvodu napadení kmenů kůrovcem. Dřevo
bylo prodáno na pilu za cenu 1.000,- Kč za 1 m3 + 21 % DPH (stanovena lesním p.
Konůpkem). Za těžbu, přibližování dřeva, stavbu oplocenek a nákup sazenic obec zaplatila
cca 40.000,- Kč. Obec má přislíbenu dotaci v r. 2018 na stavbu oplocenek ve výši 9.800,- Kč
z Krajského úřadu a na nákup sazenic ve výši 8.000,- Kč z ministerstva životního prostředí.
Nováková Jaroslava – kontrolní výbor
Úkoly z minulého veřejného zasedání – zveřejnit návrh ÚP na webových stránkách obce a
oslovení příslušných orgánů ohledně zápachu z ASAVETu – byly splněny.
Hodan Michal - místní hospodářství
V letošním roce se nepovedlo zprovoznit nádrž ke koupání, na cestu do Mstic byl navezen
štěrk a opraveny výmoly, technika na sečení trávy byla odvezena do servisu do Klatov.
Světla, která nesvítí nebo blikají je třeba nahlásit na obecní úřad, aby byla zajištěna oprava.
Zájemci o brigádu na sečení trávy v příštím roce se mohou hlásit na obecním úřadě.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Kulturní komise pořádala opět po několika letech drakiádu, které se zúčastnilo 50 lidí.
Poděkovala p. Petrovickému za poskytnutí prostoru a p. Marešovi ze Mstic za brambory,
které si děti opékaly. Na rozsvícení vánočního stromku byla také hojná účast – 100 lidí. 9.12.
byla vánoční besídka, kterou organizoval p. Matoušek a p. Falout. Na 30.12. je naplánován
turnaj ve stolním tenise, 1.1.2018 bude Vřeskovická šlápota, 12.1. zábava Extraband, 3.3.
dětský bál a v dubnu je plánované divadelní představení. 6.1. organizuje obec Borovy výstup
na Stramchyni.
Bláha Václav – správa budov a odpadové hospodářství
Poplatky za psy a známky na popelnice se budou prodávat 24.1.2018 od 16.00 hod. Ceny
byly navýšeny na základě ceníku ZKS Plzeň. Známky už je možné zakoupit od 2.1.2018.

4. Kypetová Jaroslava – finanční výbor
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5, 6 a 7 na
rok 2017. Rozpočtové opatření č. 5 : příjmy navýšeny o dotaci na volby do PS parlamentu
ČR 18.307,- Kč, investiční dotaci na výměnu oken a dveří do KD 270.000,- Kč a o daň
z hazardních her 15.000,- Kč. U § 3419 Ost. tělovýchovná činnost o 3.000,- Kč za vstupné.
Výdaje navýšeny u § 1014 Ozdrav.hosp. zvířat o 5.000,- Kč na psa v útulku a u § 6114 Volby
do Parlamentu Č o 18.307,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.
Rozpočtové opatření č. 6 : výdaje navýšeny u § 1031 pěstební činnost na nákup lesních
stromků a práci v lese o 20.000,- Kč, u § 2310 Pitná voda –oprava čerpadla, rozbory, údržba o
15.000,- Kč, u § 3412 Sportovní zařízení o 3.000,- Kč na elektřinu, u § 3631 Veřejné
osvětlení o 40.000,- Kč na nákup světel a opravu. Výdaje celkem 78.000,- Kč a o tuto částku
byly poníženy výdaje u § Silnice.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.
Rozpočtové opatření č. 7 : příjmy navýšeny o investiční dotaci na tvorbu územního plánu ve
výši 142.800,- Kč. Výdaje navýšeny u § 2321 na elektřinu a ost. os. výdaje o 15.000,- Kč, u §
3314 Činnosti knihovnické na elektřinu o 1.000,- Kč, u § 3399 Zál. kultury o 9.000,- Kč na
vítání občánků, u § 3612 Bytové hospodářství o 5.000,- Kč na opravy a u § 6171 Činnost
místní správy o 51.000,- Kč na platy zaměstnanců vč. soc. zabezpečení, nákup materiálu, dr.
dlouhodobého hm. majetku, služby školení a IT.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 7/2017.
5. Dodatek č. 2 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
Dodatkem č. 2 se ruší znění článku V. a VI. smlouvy o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy mezi městem Švihov a obcí Vřeskovice a to platba poplatku ve výši
1.000,- Kč na jednoho žáka. V rámci jednání mikroregionu bylo dohodnuto, že obec bude
nadále platit příspěvek na žáky, ale přímo škole nikoliv městu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 2 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu byl schválen.
6. Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2016 o poplatku za komunální odpad
Dodatkem č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3 z roku 2016 se mění čl. 3 – Sazba poplatku
za komunální odpad na jednotlivé nemovitosti a kalendářní rok – viz. příloha. Dodatek
k vyhlášce nabývá účinnosti dnem 5.1.2018.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 1 k OZV č. 3/2016 byl schválen.

7. Výše stočného na rok 2018
Výše stočného na rok 2018 činí 28,73 Kč + 15 % DPH tj. 33,04 Kč na 1 m3 odpadu.
Kalkulaci ceny zpracovala firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy na základě zaslaných pokladů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Výše stočného byla zastupiteli schválena.
8. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2017 jmenoval starosta obce Matoušek
Václav tyto komise :
Hlavní inventarizační komise :
předseda: p. Bláha Václav
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kypetová Jaroslava
Dílčí inventarizační komise :
Zařízení kulturního domu :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Bláha Václav, p. Matoušek Václav
Zařízení obecního úřadu :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana
Ceniny, zboží na skladě :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kašparová Hana
Požární zbrojnice :
předseda : p. Cibulka Václav
členové : p. Hodan Michal, p. Zub Jan
Místní hospodářství :
předseda : p. Hodan Michal
členové : p. Ruth Václav, Matoušek Václav
Závazky, pohledávky a zůstatky na účtech :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Inventury budou provedeny v době od 2.1.2018 do 31.1.2018.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
9. Návrh rozpočtu na rok 2018

S návrhem rozpočtu seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p. Kypetová
Jaroslava. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na běžném
účtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Připomínky k návrhu rozpočtu ze strany občanů nebyly podány. P. Kypetová se zmínila o

rozpočtové odpovědnosti obcí, které jsou zadlužené, mohlo by dojít ke krácení daňových
příjmů. Bude sledována rizikovost obcí. Údaje se počítají za 4 roky zpětně. Hranice je 60 %.
Naše obec má za léta 2013 – 2016: 57 %. Odkaz na aplikaci MF ČR – zákon o rozpočtové
odpovědnosti.
Příjmy :
4,631.034,- Kč
Výdaje :
6,245.232,- Kč
Splátka úvěru :
453.000,- Kč
Schodek :
2,067.198,- Kč
Starosta vyzval přítomné, zda má někdo k návrhu nějaké připomínky.
Mraček A.
Dotaz, zda je počítáno s odvodněním v silnici a zda se budou zpoplatňovat přípojky. Kolik
občanů ještě není napojeno na kanalizaci a jak je obec bude postihovat. Starosta odpověděl, že
s odvodněním je počítáno v rámci budování nové cesty. Seznam nenapojených nemovitostí
bude aktualizován.
Ing. Falout J.
Měl dotaz, v čem spočívá rizikovost hospodaření obce, když obec má úvěr, který řádně splácí.
Bez úvěru by malá obec s malým rozpočtem těžko budovala investiční akci jako např.
kanalizaci.
P. Kypetová odpověděla, že rizikovost je dána poměrem příjmů a výdajů a je to stanoveno
zákonem.
Nikdo z přítomných k návrhu rozpočtu neměl připomínky, starosta vyzval zastupitele
k hlasování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočet na rok 2018 byl schválen.
10. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace – TJ a SDH
TJ Vřeskovice a SDH Vřeskovice podali žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v r. 2018.
Na základě žádostí byly zpracovány veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva č.
1/2017 mezi obcí a SDH Vřeskovice. Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí
neinvestičních výdajů. Dotace bude čerpána do 30.11.2018 a předloženo vyúčtování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 mezi obcí a TJ Vřeskovice.
Obec poskytuje dotaci ve výši 40.000,- Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. Dotace bude
čerpána do 30.11.2018 a předloženo vyúčtování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Veřejnoprávní smlouvy byly schváleny.

11.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha a obec Vřeskovice uzavírají smlouvu o
budoucí smlouvě na zřízení služebnosti z důvodu uložení kabelu do země v délce cca 20 m na
cestě za domem p. Eichlera na pozemcích p.č. 900/19, 900/26 a 1628/1. Jednorázová náhrada
za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč + DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti byla schválena.

12. Rozprava
Matoušek V.
Podal informaci k tvorbě nového územního plánu a vysvětlil pojmy čistého bydlení. Několik
občanů zaslalo připomínky ohledně čistého bydlení a za sousední obce podala připomínku p.
Sedláčková. Koncem února 2018 bude veřejné projednání za účasti pracovnice Městského
úřadu Klatovy p. Krčmářové.
Ruth J. st.
Nelíbí se mu postup při zpracování územního plánu, nejdříve se mají vyjadřovat občané a
zapracovat jejich požadavky.
Odpověděl starosta, že nejprve se musí zpracovat návrh, který splňuje platné normy a zákony
a pak se k němu vyjadřují instituce a občané. Jejich připomínky jsou zpracovány do konečné
podoby územního plánu. Informace k firmě ASAVET, za porušení nějakých předpisů firma
dostala finanční postih.
Ing. Falout J.
Obec by měla finančně podpořit oddíl TJ, aby kromě národní házené se zde hrály další sporty
např. volejbal, nohejbal. Hřiště s umělým povrchem by se tak více využívalo. Dále navrhuje
ubytovnu TJ předělat na startovací byty nebo něco užitečného. Nyní je nevyužitá.
Krotký J.
Příští rok budou volby do obecního zastupitelstva. V dnešní době je problém sehnat lidi, kteří
jsou ochotni něco dělat pro obec.
Kadlec V.
Ubytovna TJ je v současné době po pronájmu ve špatném stavu. Na členské schůzi se
musíme rozhodnout, co bude dál s budovou.
13. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení ze 17. veřejného zasedání seznámila přítomné předsedkyně návrhové
komise p. Faloutová Andrea a tázala se přítomných, kdo má k usnesení nějaké připomínky
nebo návrhy. Žádné připomínky ani návrhy nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o
jeho schválení.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 17. veřejného zasedání bylo schváleno.
14. Závěr
Starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.30 hod.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

18.12.2017
Kašparová Hana

