ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 9.10.2020
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů výborů
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 8
OZV – místní poplatky - poplatek ze psů
Smlouva o dílo s firmou SOVT – RADIO s.r.o
Smlouva na pronájem pozemku par.č. 55 firmě CETIN a.s.
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Jan Krotký v 19.00 hod. v sále kulturního
domu. Přítomno bylo 6 členů OZ. Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil
je s navrženým programem. Program navrhl doplnit o to k bodu č. 8 doplnit bod 8/1 –
Smlouva o pronájmu vánoční výzdoby od firmy ATELIÉR MAUR s.r.o. a o bod 8/2 –
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou REMA Systém a.s. Nikdo ze zastupitelů neměl k programu
připomínky, proto nechal hlasovat.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Jmenování ověřovatelů zápisu :
p. Ruth Václav, p. Kypetová Jaroslava
Ověření z minulého veř. zasedání dne 20.8.2020 : p. Drda Jaroslav, p. Toman Jan
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 : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3. Zpráva z mezidobí zasedání
Zastupitelé se sešli od posledního veřejného zasedání, které se konalo 20.8.2020, na jedné
pracovní poradě a to 23.9.2020. Bylo projednáno následující : Strategický plán obce,
smlouva s firmou CETIN, dotace na zeleň, dotace od firmy ČEZ, veřejné osvětlení, projekt na
přivaděč vody z průzkumného vrtu, dveře v KD, příprava veřejného zasedání, volby,
bezdrátový rozhlas, vánoční výzdoba, dětské hřiště, vyhláška o poplatku ze psů, cesta pod
kostelem, příprava rozpočtu na příští rok a jednání s místním farářem o opravě varhan
v kostele.
4. Zprávy předsedů výborů
Ruth Václav – výbor lesního hospodářství
V lese zatím nelze nic dělat, nejsou sazenice. Bylo zažádáno o finanční příspěvek z důvodu
kůrovcové kalamity.
Faloutová Andrea – kulturní výbor
Kulturní výbor pořádal s pomocí členů SDH a myslivců akci na ukončení prázdnin, ale
z důvodu špatného počasí se akce konala jen v malém rozsahu, zúčastnilo se jí 37 dětí.
Volejbalového turnaje se zúčastnilo 12 týmů, zábava a divadlo bylo zrušeno. 24.10.2020 se
uskuteční drakiáda, 16.11. lampionový průvod, 28.11. rozsvícení stromu.
Toman Jan – kontrolní výbor
Nebyly uloženy žádné úkoly.
Drda Jaroslav – výbor odpadového hospodářství a správa budov
Poděkoval občanům, kteří se zúčastnili brigády „Ukliďme Česko“.
5. Rozpočtové opatření č. 7
S rozpočtovým opatřením č. 7 seznámila přítomné předsedkyně finančního výboru p.
Kypetová Jaroslava. Příjmy byly navýšeny o dotaci na volby ve výši 31.000,- Kč a výdaje na
volby navýšeny o 15.500,- Kč.
Toto opatření berou zastupitelé na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č. 8
U rozpočtového opatření byly navýšeny výdaje na opravy v kulturním domě ve výši
250.000,. Kč, na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 200.000,- Kč a na svoz
komunálního odpadu ve výši 50.000,- Kč. Výdaje byly poníženy u par. 3399 – Záležitosti
kultury o 80.000,- Kč a u par. 5512 – Požární ochrana o 80.000,- Kč.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 8.

7. OZV – místní poplatky – poplatek ze psů
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku – poplatek ze
psů na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb. a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Vyhláška o místním poplatku ze psů byla schválena.
8. Smlouva o dílo s firmou SOVT – RADIO s.r.o
Firma SOVT-RADIO s.r.o. bude zajišťovat pro obec bezdrátový rozhlas. Cena díla je
229.766,90 Kč. Realizace zakázky bude v listopadu, zkušební provoz bude probíhat až do
března příštího roku, platba také až příští rok.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Zastupitelé schvalují smlouvu o dílo s firmou SOVT- RADIO s.r.o.
8/1. Smlouva o pronájmu vánoční výzdoby od firmy ATELIÉR MAUR s.r.o.
Předmětem smlouvy je pronájem vánoční světelné výzdoby pro období jednoho roku, cena
pronájmu je vč. DPH 17.642,- Kč.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva o pronájmu vánoční výzdoby byla schválena.
8/2. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou REMA Systém a.s.
Dodatkem č. 1 ke smlouvě s firmou REMA Systém a.s. se upravuje výše příspěvku za
zpětný odběr elektroodpadu a to ze 30 haléřů na 50 haléřů za 1 kg.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou REMA Systém a.s. byl schválen.

9.

Smlouva na pronájem pozemku par.č. 55 firmě CETIN a.s

Obec pronajímá část pozemku par.č. 55 o výměře 12 m2, cena pronájmu je 6.000,- Kč +
DPH na jeden rok. Nájem se sjednává na dobu určitou a to do 1.1.2026.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Smlouva na pronájem pozemku firmě CETIN byla schválena.

10. Rozprava
Matoušek V. – dotaz na pronájem vánočního osvětlení, zda je s montáží nebo ne. Starosta
odpověděl, že montáž není v ceně a bude řešena s firmou USEN.
Kadlec V. – výsadba stromů bude na obecních pozemcích ? Starosta odpověděl, že stromy
pořízené z dotace jsou na obecních pozemcích (přesný nákres je přílohou k žádosti o dotaci).

Zub J. – dotaz, zda také přispěje na opravu varhanů církev. Odpověď starosty, církev
přislíbila částku 250.000,- Kč.
Cesta mezi p. Brejchou a p. Červenkou – návrh na osazení zábradlí
Ing. Falout J. – přívod vody z vrtu ke garáži je ohrožen, pozemek, po němž měl vést
přivaděč, patří Pozemkovému fondu. Bude zvolena trasa po komunikaci.
Možnost příspěvku od obce pro Pojara Stanislava ml., který vybojoval první místo na
mistrovství republiky v motokrosu.
11. Usnesení a jeho schválení
S návrhem usnesení seznámila přítomné předsedkyně návrhové komise p. Faloutová
Andrea. Vyzvala, kdo by měl k usnesení nějaké připomínky nebo doplnění. Nikdo se
nepřihlásil, proto nechala hlasovat.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Usnesení z 13. veřejného zasedání bylo schváleno.
12. Závěr
Starosta poděkoval za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve 20.15 hod.

Vřeskovice dne : 9.10.2020
Zapsala :
Kašparová Hana

