Z Á P I S
z e 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 29.10.2007.
Program: 1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Zprávy předsedů komisí a výborů
4) Rozprava
5) Usnesení a jeho schválení
6) Závěr
___________________________________________________________________________
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil starosta obce p.Jan Krotký v 19,00 hod v sále kulturního domu a
řídil průběh zasedání. Přítomno bylo 7 členů OZ. Starosta přivítal přítomné občany a
seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Matoušek Václav
p. ing. Blohman Miroslav
Ověření zápisu z minulého zasedání dne l.8.2007: p. Růth Václav
p. Matoušek Václav
V zápisu jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Chmelíř Václav ml., p. Babka Vladislav
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí. Starosta vyzval
návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu o činnosti OZ od posledního veř. zasedání, které se konalo 1.8.2007 podal p.
starosta Krotký. OZ se sešlo na dvou poradách a to 27.8. a 8.10.2007. Na poradě 27.8.07 OZ
projednalo: veř. osvětlení na Dědinkách, ztížnost p. Šticha na stav cesty na Dědinkách, projekt
kanalizace na Dědinkách, výměnu pracovnice OÚ a dokončení plynofikace KD. Na poradě
8.10.07 OZ projednalo: příspěvek MŠ Borovy, aktualizaci územního plánu, komunitní
plánování a možnost financování některých projektů z fondů EU. Po zprávě z mezidobí
zasedání seznámil starosta přítomné občany s Komunitním plánem sociálních služeb
Klatovska do r. 2012. Ve výhledu se počítá s výstavbou domů s pečovatelskou službou, klubů
pro seniory, drogově závislé občany a další. (Dolany, Měčín).

3. Zprávy předsedů komisí a výborů
ing. Falout Josef, finanční výbor
Seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu obce k 30.9.07. Zpráva je přiložena u zápisu.
ing. Blohman Miroslav, kultura, sport
27.10.07 byla uspořádána pro děti drakiáda, začaly kurzy němčiny, 15.12.07 se uskuteční
vánoční besídka, dle zájemců bude uspořádán zájezd do divadla, na 29.12.07 je plánován
vánoční turnaj ve stol. tenisu.
p.Růth Václav, lesní hospodářství
Byl proveden nátěr lesních stromků před poškozením zvěří.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Kontrola plnění usnesení ze 6. veř. zasedání – p. Matoušek měl zajistit úpravu pozemku
bývalé skládky u Lhovic. Bylo provedeno, ale opět někdo navezl suť.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství, správa budov
Na Dědinkách probíhají elektro práce a vzhledem ke stavu cesty se uvažuje o namontování
retardérů ke snížení rychlosti projíždějících aut.
p. Zub Jan, místní hospodářství
Travnaté plochy byly posekány a traktůrek bude odvezen ke kontrole.
p. Krotký Jan, starosta
P. starosta seznámil přítomné občany s územním plánem a vybídl je, aby se k tomuto vyjádřili
a případné změny mohly být zachyceny v konečném provedení plánu. Dále uvedl, že cesta ke
hřbitovu je podle plánu majetkem p.Jiránkové a naopak p. Jiránková má část domu na
obecním pozemku. Cesta bude od p. Jiránkové odkoupena.

4. Rozprava
p. Eichler – ztěžoval si na cestu u jeho domu a že nemůže zajet do garáže. P. Matoušek
odpověděl, že práci provádí cizí firma a nelze to zatím jinak řešit, až práce dokončí.
p. Hrubý – poděkoval p. Matouškovi a p. Kkrotkému za rychlou opravu vody v kampeličce.
p. Štich – opět připomněl stav cesty na Dědinkách a poukázal na špatný stav žel. přejezdu
v Borovech, zda by se s tím dalo něco dělat. Úkol uložen p. Matouškovi – vypracovat ztížnost
na příslušné orgány a pokusit se spojit s firmou Asavet Biřkov.
p. Kadlec – poukázal na to, že v současné době probíhají různé projekty „Obnovy venkova a
jeho rozvoje“ a na možnost zapojení se do takových projektů. P. Matoušek odpověděl, že
některé projekty jsou již vypracované, probíhají jednání s firmami, které se touto
problematikou zabývají, ale musí se čekat na stavební povolení.

5. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení 7. veřejného zasedání přečetl předseda návrhové komise ing. Josef Falout.
K návrhu usnesení neměl nikdo připomínky.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s návrhem usnesení 7. veřejného zasedání.
6. Závěr
Na závěr starosta obce p. Krotký poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil ve
20,30 hodin.

Vřeskovice dne 29.10.2007
Zapsala: Kašparová Hana

