Z Á P I S
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 28.3.2007.
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Záruky za úvěr TJ Vřeskovice
Závěrečný účet obce
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Jan Krotký v 19,45 hodin a ujal se jeho řízení.
Zasedání se koná v restauraci v kulturním domě a je přítomno 7 členů OZ. Starosta pan Jan
Krotký přivítal přítomné občany a seznámil je s navrženým programem veřejného zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi 7 přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: ing. Blohmann Miroslav
p. Ruth Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 17.2.2007: p. Duchek Josef
p. Zub Jan
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: Ing. Falout Josef
Členové: p. Štich Luděk, p. Brejcha Václav
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta pan Krotký vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávu o činnosti OZ od posledního veřejného zasedání dne 17.2.2007 podal pan Jan
Krotký.
Ve své zprávě uvedl.:
- OZ se sešlo na jedné poradě
- zajištění úvěru TJ Vřeskovice – OZ jednalo se zástupci TJ Vřeskovice ohledně zajištění
úvěru pro TJ
- slavnostní otevření hřiště národní házené po rekonstrukci – proběhne 21.4.2007

- úprava el. rozvodů v KD v hostinci a v sále KD
- získání dotace na rekonstrukci vytápění v KD – obec získala dotaci od KÚ PK dotaci ve výši
200.000,- Kč na rekonstrukci topení v KD – plynofikace
- příprava veřejného zasedání
3. Záruky za úvěr TJ Vřeskovice
TJ Vřeskovice požádala o úvěr u České spořitelny (700.000,- Kč). Česká spořitelna
požaduje záruky obce.
TJ Vřeskovice bude obci ručit ubytovnou TJ, bude žřízeno zástavní právo na ubytovnu.
Bude sepsána smlouva od právníka. Pokud TJ neuhradí splátku, přechází ihned povinnost na
obec.
4. Závěrečný účet obce
Se závěrečným účtem obce za rok 2006 seznámil přítomné předseda finančního výboru
Ing. Josef Falout. Nejdříve přečetl čerpání rozpočtu obce za rok 2006 dle kapitol a položek u
příjmů i výdajů, dále stav majetku obce k 31.12.2006 dle provedené inventarizace, zápis
z jednání hlavní inventarizační komise se závěrem, že nebyly shledány žádné inventarizační
rozdíly. Následně přečetl vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem
krajů, odsouhlasení účtu 933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let a nakonec
zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006.
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje. Bylo
přezkoumáno účetnictví, pokladní doklady, rozpočet obce a jeho čerpání, evidence a
inventarizace majetku, pohledávek a závazků a čerpání dotací.
Závěrem bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet obce je přiložen u zápisu.
Starosta pan Krotký požádal občany, zda mají k hospodaření obce za rok 2006 nějaké
výhrady, připomínky nebo dotazy.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ schválilo závěrečný účet obce bez výhrad.
5. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Zub Jan, místní hospodářství
Byl zakoupen traktůrek a křovinořez u firmy Mountfield Klatovy na sekání trávy.
P. Cibulka zhotoví držák na májku.
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Byly vysazeny sazenice stromků v obecním lese.
Dřevo z polomů si vytěží p. Mareš Václav ze Mstic.
ing. Blohmann Miroslav, kultura a sport
Zhodnotil uplynulé období.
Pozval přítomné na oslavu Dne matek a na slavnostní otevření hřiště TJ dne 21.4.2007.

p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství, správa budov
V květnu nebo červnu bude sběr nebezpečných odpadů, termín upřesní.
Zúčastnil se schůze mikroregionu Běleč – podal informace.
Podal informace k povolení k odběru povrchových a podzemních vod – žádosti na MěÚ
Klatovy, odbor životního prostředí.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Zkontroloval plnění usnesení OZ z veřejného zasedání dne 17.2.2007.
K plnění usnesení 3. veřejného zasedání se vyjádří předseda finančního výboru ing. Josef
Falout.
Ing. Falout Josef, finanční výbor: OZ na 3. veř. zasedání rozhodlo, aby finanční výbor
připravil změnu rozpočtu ve výdajové části a to u kapitoly 41 – pol. 5339, navýšení o
200.000,- Kč – jako příspěvek TJ Vřeskovice.

6. Rozprava
p. Kadlec Vladimír – TJ si bude brát úvěr u České spořitelny, která požaduje záruky obce,
nechce záruky TJ
p. Brejcha Václav – z čeho bude TJ splácet úvěr
odpovídá p. Kadlec – úvěr – 650.000,- Kč, bude se splácet po dobu 7 let – 7.500,- Kč
měsíčně. TJ jedná se sponzory, úvěr mohou splácet částkou větší bez smluvních pokut (30 dní
dopředu oznámit). TJ chce z ubytovny hradit výdaje na sportovní činnost a od sponzorů
splácet úvěr.
Další dotaz p. Brejchy bylo na bezpečnost na cestě u fary – padají tašky ze střechy.
starosta – osloví majitele, pokud do měsíce závadu neodstraní, podá stížnost na stavební úřad
do Klatov.
Dále se p. Brejcha ptal jak funguje region Běleč.
odpovídá místostarosta p. Matoušek – prostřednictvím regionu máme informace z kraje.
poradenské služby.
Stížnost p. Brejchy na zasahování větví dubu do drátů el. vedení na parcele p. Berkové
místostarosta – zajistí okleštění stromů na parcele p. Berkové a p. Berana, aby nezasahovali
do elektrického vedení.
p. Traxmandl Petr – stěžoval si na havarijní stav střechy na škole – padají tašky
starosta – osloví majitele, případně stavební úřad v Klatovech
p. Mraček Matěj – zda obec bude mít smlouvu s TJ
odpovídá starosta – smlouva bude sepsána od právníka o vzájemných vztazích
p. Štich Luděk – jakou kontrolu bude mít obec nad splácením úvěru TJ, zda obec je
seznámena s podnikatelským záměrem TJ, závazky a výsledky hospodaření.
odpovídá starosta – když TJ nezaplatí splátku, banka dá vědět obci
p. Moudrý Milan – navrhuje větší propagaci ubytovně TJ
starosta – nabídl TJ využít stránek obce k reklamě na ubytovnu. budou se přestavovat stránky
obce – TJ se může zviditelnit

p. Mészáros Milan - sportovní areál je vynikající, ale okolo hřiště jsou rozházeny odpadky,
navrhuje dát na hřiště nádoby na odpad při akcích.
kontejner na železo – v kontejneru není jen železo, ale i nebezpečný odpad
místostarosta p. Matoušek – dát upozornění do Vřeskováka
7. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení 4. veřejného zasedání OZ přečetl předseda návrhové komise ing. Josef
Falout.
Jiné návrhy nebo připomínky k návrhu usnesení nebyly podány.
Hlasování: všech 7 přítomných členů OZ souhlasí s návrhem usnesení 4. veřejného zasedání
OZ.
8. Závěr
Na závěr starosta obce pan Jan Krotký poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání
ukončil v 21,30 hodin.

Vřeskovice dne 28.3.2007
Zapsala: Chmelířová Jitka

