Z Á P I S
z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 25.6.2008
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Závěrečný účet obce za rok 2007
Změna rozpočtu na rok 2008
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.30 hodin v restauraci
v kulturním domě. Přítomno 6 členů OZ, 1 je omluven. Starosta přivítal přítomné občany a
seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: ing. Blohmann Miroslav
p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 2.6.2008: p. Duchek Josef
p. Ruth Václav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Matoušek Václav
Členové: p. Kadlec Vladimír, p. Hrubý Jan
Hlasování: všech 6 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu z mezidobí zasedání podal p. starosta Krotký. Poslední veřejné zasedání se konalo
2.6.2008 a od té doby se OZ nesešlo na žádné poradě, ale starosta chtěl informovat občany o
současném dění v obci. Na základě usnesení z posledního veřejného zasedání bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace na čistírnu odpad. vod vč. kanalizace. V současné době
zpracovává změnu územního plánu ing. Langová. SÚS Klatovy plánuje opravu propustku u
rybníka asi po dobu 2-3 měsíců. Bylo zadáno vypracování pasportu místních komunikací
firmě EDIP s.r.o. Liberec. U plánovaného oplocení dětského hřiště dojde ke změně a to
z důvodu velkých finančních nákladů. V poslední době dochází ke krádežím v obci a to

hlavně měděných a železných předmětů. Kontejner na železo neustále vybírají cizí osoby,
proto bude nutné udělat nějaké opatření
3. Závěrečný účet obce za rok 2007
Se závěrečným účtem obce seznámil přítomné starosta p. Krotký. Nejdříve přečetl čerpání
rozpočtu dle kapitol a položek u příjmů i výdajů, dále stav majetku obce k 31.12.2007 dle
provedené inventarizace, zápis z jednání hlavní inventarizační komise, pak vyúčtování
finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem krajů a odsouhlasení účtu 933 – Převod
zúčtování příjmů a výdajů minulých let. Na závěr pak zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007.
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje. Bylo
přezkoumáno účetnictví – hl. kniha, kniha došlých faktur, pokladní kniha, inventurní soupis
majetku a závazků, rozpočtový výhled, rozvaha, schválený rozpočet a přijatá opatření, účetní
doklady, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, zápis z jednání rady a zastupitelstva, zápis
z jednání výborů finančního a kontrolního.
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
- byly chybně účtovány náklady na pořízení dlouhodobého majetku, jedná se o fakturu za
projekt na plynofikaci ve výši 2700,-Kč, uvedení do provozu ve výši 3044,- Kč a za
spuštění topení ve výši 4879,- Kč.
- nebyly dodrženy postupy účtování zúčtovacích vztahů. Účetní jednotka nedělá předpisy
faktur, ale účtuje o nich až v den úhrady.
Účetní jednotka je povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků a podat o tom
písemnou informaci příslušnému orgánů – Krajskému úřadu – odd. finanční kontroly, Plzeň a
to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku.
Zpráva o nápravných opatřeních byla již vypracována a přečtena p. starostou na veřejném
zasedání. Závěrečný účet obce i zpráva o nápravném opatření je přiložena u zápisu.
Starosta obce p. Krotký požádal občany, zda mají k hospodaření obce za rok 2007 nějaké
výhrady, připomínky nebo dotazy.
Hlasování: přítomní členové OZ schválili závěrečný účet obce s výhradami.
4. Změna rozpočtu na rok 2008
Předseda finančního výboru byl omluven, a proto seznámil přítomné se změnou rozpočtu
p. starosta Krotký. Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 1 a to ve výdajové části – došlo
k navýšení příspěvku pro TJ Vřeskovice o 67.000,- Kč.
Hlasování: s provedením rozpočtového opatření souhlasili všichni přítomní členové OZ.
Starosta p. Krotký oznámil všem přítomným záměr obce – odprodej pozemku č.p. 901 o
výměře 371 m2, který se nachází mezi soukromými pozemky na Dědinkách .
Plánek pozemku bude vyvěšen po dobu 15ti dnů ve vývěsní skříňce OÚ.
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasili se záměrem prodeje pozemku
5. Zpráva předsedů komisí a výborů

p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Vyžínání trávy v lese je v současné době pozastaveno pro poruchu křovinořezu.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Provedl kontrolu plnění úkolů z usnesení z posledního veř. zasedání a konstatoval, že úkoly
byly splněny.
p. Zub Jan
Provádí sečení trávy s traktůrkem na veřejných prostranstvích a na hřbitově.
ing. Blohmann Miroslav
Kulturní komise připravuje na léto volejbalový a nohejbalový turnaj.
p. Matoušek Václav
Informoval přítomné o auditu na odpadové hospodářství, který se uskutečnil 25.6.2008. Audit
provedl pracovník firmy EKO-KOM p. Končal Jan. Nebyly zjištěny žádné závady, podmínky
smlouvy jsou plněny. Dále informoval o účasti na schůzce Mikroregionu Běleč. V příštím
roce bude možno čerpat dotace, které zajišťuje MAS Pošumaví. Ve Švihově bylo zřízeno
Infocentrum
6. Rozprava
p. Hrubý Jan
Na základě zprávy p. Krotkého o navýšení příspěvku pro TJ Vřeskovice se domnívá, že obec
pomáhá místní TJ v rámci svých možností a je dobře o těchto veřejně informovat, aby někteří
občané z řad TJ nemluvili o opaku.
p. Kadlec Vladimír
Jako předseda TJ potvrdil, že spolupráce TJ s Obecním úřadem je dobrá. Za peníze, které
obdrželi se nakoupily dresy pro žáky.
Dále se zajímal o výstavbu čistírny a kanalizace, protože staví rodinný domek a musí řešit
odpady. P. Krotký odpověděl, že v současné době je zadáno zpracování projektu a s realizací
výstavby by se začalo za 4 – 5 let. Závisí to také hlavně na zajištění finančních prostředků.
p. Zub Jan
Protože dochází neustále ke krádežím železa v kontejneru za prodejnou, navrhl zrušení
tohoto kontejneru a sběr železa by opět organizovali členové SDH ve stanovených termínech.
Občané by o tom byli informováni ve Vřeskováku.
ing. Blohmann Miroslav
Upozornil na zápach, který se šíří z objektu VÚZ a doporučil, aby TJ častěji kontrolovala a
vyvážela septik.
p. Hrubý Jan
Doporučil OÚ umístit značku na komunikaci od hřbitova směrem na Borovy, protože je tam
sporné, kdo má přednost v jízdě a mohlo by dojít k nehodě. P. Matoušek odpověděl, že máme
zadáno zpracování pasportu místních komunikací a tím bude i současně řešeno umístění
dopravních značek
7. Usnesení a jeho schválení

Předseda návrhové komise p. Matoušek Václav přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné,
zda mají připomínky nebo jiný návrh. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování: 6 přítomných členů OZ souhlasilo s návrhem usnesení z 11. veřejného zasedání.
8. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
21.00 hodin.

Vřeskovice dne 25. června 2008
Zapsala: Kašparová Hana

