ZÁPIS
z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 28.4.2021
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
Rozpočtové opatření č. 2 na r. 2021
Závěrečný účet obce za r. 2020
Účetní závěrka za r. 2020
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene
Smlouva s ČEZ ESCO a.s. o dodávce elektřiny
Smlouva s Římskokatolickou církví o převzetí budovy márnice
Smlouva na zpracování žádosti o dotaci – pořízení DA
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o převzetí a odstranění odpadů - bioodpad
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – CETIN
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 18.30 hod. v sále kulturního
domu. Přítomno bylo 7 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je
s navrženým programem. Z programu navrhl vyřadit bod č. 8) Smlouva s ČEZ ESCO a.s. o
dodávce elektřiny z důvodu, že si obec nechala zpracovat nabídky od jiných dodavatelů a
zařazení bodu 6/1 – Směrnice o finanční kontrole a bod 6/2 – Příjem dotace ve výši 150.000,Kč na vybudování bezdrátového rozhlasu od Plzeňského kraje z programu PSOV. Požádal
zastupitele, zda souhlasí s úpravou programu. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
Ověření z minulého veř. zasedání dne 24.2.2021 : p. Ruth Václav, p. Hodan Michal
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. Galuška Zdeněk

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od veřejného zasedání, které se konalo 24.2.2021 se zastupitelé sešli na 2 pracovních
poradách.
24.3.2021 se projednávaly opravy v kulturním domě, čištění koupaliště, akce Ukliďme Česko,
převzetí márnice, poražení a prořezávka stromů, opravy ve Fitku a podání žádosti o dotaci na
bezdrátový rozhlas z programu PSOV.
12.4.2021 – stanovení a příprava termínu veřejného zasedání, podání žádosti na nákup nového
DA pro hasiče, podání žádosti na doplnění vybavení pro hasiče, přivaděč vody do vsi,
pronájem prostor na Sauně, přepojištění majetku obce, sekání trávy a dětské hřiště.
3. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
Paseky v lese jsou oploceny a osázeny sazenicemi stromků. Odbyt vytěženého dřeva zajistil
lesní hospodář p. Konůpek .
Hodan Michal – výbor místního hospodářství
Technika na sečení trávy je dovezena po opravě z Mountfieldu z Klatov, na sekání trávy jsou
domluveni 2 brigádníci : Chmelíř M. a Pojar A. Proběhlo čištění koupaliště, bude provedena
oprava cest.
Toman Jan – kontrolní výbor
Ke kontrole nebyly stanoveny žádné úkoly.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kvůli pandemii se žádná kultura nekoná, proběhla jen akce Ukliďme Česko, které se
zúčastnilo asi 60 lidí a na hřišti bylo 20 lidí. Na pátek 30.4. je pánováno stavění májky, ale
bez dalších aktivit. 12.6.21, pokud situace dovolí, by se udělal na lomu Den dětí, 19.6.21 pro
děti rybářské závody (pokud budou dovezeny ryby), pouťové atrakce, ani rodáci asi nebudou,
jen na hřišti turnaj v nohejbalu.
Drda Jaroslav – odpadové hospodářství a správa budov
Poděkoval všem účastníkům při úklidu na akci Ukliďme Česko, 29.5.20 se uskuteční svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Elektroodpad vozit do kampeličky, protože za ten
obec neplatí. Upozornění od p. Voráčka, že velké větve a pařezy nedávat do kontejneru u
kaštanu. Tento odpad vozit do kontejneru u ČOV.
4. Rozpočtové opatření č. 2 na r. 2021
S rozpočtovým opatřením č. 2 na r. 2021 seznámila přítomné předsedkyně finančního
výboru p. Kypetová Jaroslava. Příjmy byly navýšeny u pol. 4111- transfery z všeobecné pokl.
správy SR - příspěvek na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu ve výši
12.506,57 Kč a u § 3613 – Nebytové hospodářství, příjmy z pronájmu prostor na sauně ve

výši 40.000,- Kč. Výdaje byly navýšeny u § 3613 – Nebytové hospodářství o 20.000,- Kč na
opravy, u § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o 240.000,- Kč. Jedná se o
neinvestiční půjčené peníze spolku Vřeskováček na nákup stromů. Po obdržení dotace budou
tyto prostředky převedeny na účet obce. Navýšení výdajů je kryto prostředky na běžném účtě.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Rozpočtové opatření č. 2 na r. 2021 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet obce za r. 2020
Návrh závěrečného účtu za r. 2020 byl vyvěšen v písemné i elektronické podobě po dobu
15-ti dnů. Obsahoval informaci o inventarizaci majetku obce, účtů, čerpání rozpočtu, přijatých
i poskytnutých dotacích, vyúčtování finančních vztahů se st. rozpočtem a rozpočtem kraje a
zprávu o výsledku kontroly o přezkoumání hospodaření obce za r. 2020, při které nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schválili závěrečný účet za r. 2020 bez výhrad.
6. Účetní závěrka za r. 2020
S účetní závěrkou seznámila přítomné p. Kypetová Jaroslava. Zastupitelům byly předloženy
výkazy : rozvaha vč. přílohy, výkaz zisku a ztrát, výkaz o plnění rozpočtu za r. 2020,
inventarizační zpráva a zpráva o kontrole hospodaření obce. Výnosy obce činily 6,527.332,54
Kč, náklady 5,740.185,82 Kč a výsledek hospodaření před zdaněním byl 915.206,72 Kč
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Účetní závěrka za r. 2020 byla schválena.
6/1. Směrnice o finanční kontrole
Zastupitelům byla předložena ke schválení směrnice o finanční kontrole. Provádění
finančních kontrol musí být v souladu s platnými předpisy a reagovat na nové změny.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Směrnice o finanční kontrole byla schválena.
6/2. Příjem dotace z programu PSOV
Obec požádala o dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu Plzeňský kraj z programu
PSOV. Plzeňský kraj oznámil, že poskytne dotaci ve výši 150.000,- Kč. Peníze budou zaslány
po podpisu smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Příjem dotace z programu PSOV byl schválen.

7.

Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene

Věcné břemeno se zřizuje na pozemek, kde se jedná o přípojku domu p. Brejchy. Náhrada
za věcné břemeno je 1.000,- Kč.

Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. byla schválena.

8.

Smlouva s ČEZ ESCO a.s. o dodávce elektřiny - tento bod vyřazen.

9.

Smlouva s Římskokatolickou církví o převzetí budovy márnice

Římskokatolická farnost Švihov převádí na základě darovací smlouvy pozemek par.č.st. 15,
jehož součástí je budova márnice. Poplatek za vklad na katastr hradí obec.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o převzetí márnice byla schválena.

10.

Smlouva na zpracování žádosti o dotaci – pořízení DA

Na základě této smlouvy bude zpracována a podána žádost o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH. Dotace poskytuje ministerstvo vnitra (450 tis.Kč)
a je možnost získat dotaci z Plzeňského kraje (300 tis. Kč). Odměna za zpracování žádosti
bude vyplacena jen v případě získání dotace.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na zpracování žádosti byla schválena.
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Obec poskytne návratnou finanční výpomoc z.s. Vřeskováček na nákup stromů do výše
240.000,- Kč. Po obdržení dotace budou tyto peníze zpět převedeny na účet obce. Výsadba
proběhne v měsíci září až říjnu a to směrem k Roupovu, na lomu a směrem na Lhovice.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 1 zdržela se – p. Kypetová Jaroslava
Veřejnoprávní smlouva byla schválena.
12. Smlouva o převzetí a odstranění odpadů - bioodpad
Odvoz bioodpadu zajišťuje p. Jan Voráček z Červeného Poříčí. Ve smlouvě je uvedeno,
jaké odpady mají občané do kontejneru ukládat, ceny za vývoz kontejnerů, fakturace,
evidence odpadů a další podmínky. Obec má za povinnost označit na ceduli v místě umístění
kontejneru materiál, který patří do kontejneru a který tam nesmí přijít.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o převzetí a odstranění odpadů byla schválena.

13.

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti – CETIN

Služebnost se zřizuje na pozemky, kde byly vybudovány přípojky k jednotlivým domům.
Cena za věcné břemeno je 2.000,- Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti byla schválena.

14. Rozprava
Simbartl K. - dotaz, jak to bude s dešťovou kanalizací v ulici před jeho domem. Starosta
odpověděl, že úkol zadá p. Michalu Hodanovi.
Zub K. - navrhl, aby obec zajistila zřízení přechodu u p. Brejchy, umístit značky a instalovat
radary na začátku obce od Lhovic. Na Dědinkách se pohybuje hodně dětí, auta nedodržují
rychlost. Další dotaz měl, zda cesta mezi p. Hrudičkovou a p. Sedlákem je obecní a proč není
průjezdná.
Matoušek V. - připomínka, proč došlo k odstranění značek nad pomníkem
Míka J. - na lomu u pergoly je nepořádek a rozbité lahve. Starosta odpověděl, že už je to
uklizeno a připomněl, že je to obecní pozemek a pokud tam někdo chce dělat nějaké oslavy,
měl by to oznámit a hlavně po sobě uklidit.
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. Protože se nikdo nepřihlásil,
nechala o usnesení hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení ze 16. veřejného zasedání bylo schváleno.
16. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil v 19.50 hod.

Vřeskovice dne : 28.4.2021
Zapsala :
Kašparová Hana

