Z Á P I S
z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 10.12.2007.
Program: 1) Zahájení
2) Zpráva z mezidobí zasedání
3) Návrh rozpočtu obce na rok 2008
4) Zprávy předsedů komisí a výborů
5) Bezúplatný převod pozemku č. 1619/1
6) Jmenování inventarizačních komisí
7) Rozprava
8) Usnesení a jeho schválení
9) Závěr
___________________________________________________________________________
1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19 hodin v sále kulturního
domu. Přítomno 6 členů OZ, p. Zub Jan se omluvil. Starosta přivítal přítomné občany a
seznámil je s navrženým programem zasedání.
Hlasování: program byl schválen všemi 6 přítomnými členy OZ.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Duchek Josef
p. Ruth Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 29.10.2007: p. Matoušek Václav
ing. Blohman Miroslav
V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing.Falout Josef
Členové: p. Štich Luděk, p.Babka Vladislav
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 o činnosti OZ od posledního veřejného zasedání podal starosta p. Krotký. OZ se
sešlo na dvou poradách a to 26.11. a 3.12.2007. Projednávaly se následující akce:
- příprava rozpočtu obce na rok 2008
- stavební povolení na kanalizaci a komunikaci na Dědinkách
- zakoupení pozemku od p. Jiránkové
- změna územního plánu obce
- pronájem KD na další rok
- příprava veřejného zasedání

3. Návrh rozpočtu obce
S návrhem rozpočtu na rok 2008 seznámil přítomné předseda finančního výboru ing. Josef
Falout. Příjmy činily 2,507.751,- Kč, výdaje – 2,515.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
bude hrazen ze zůstatku na běžném účtě. Dále seznámil občany s návrhem 5 projektů na akce,
které by obec chtěla uskutečnit a to na : zateplení budovy KD, kanalizace a komunikace na
Dědinkách, veřejná zeleň, chodníky v obci.
4. Zpráva předsedů komisí a výborů
ing.Blohman Miroslav, kulturní komise
1.12.07 byl postaven vánoční strom na návsi u rybníka, pro děti bude připravena vánoční
besídka a dále se uskuteční turnaj ve stolním tenise.
p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Oslovil přítomné občany, aby se vyjádřily, zda cestu ke hřbitovu vykoupit nebo ji ponechat
v majetku p. Jiránkové. Navrhl provést anketu mezi občany obce.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
P. Duchek uvedl, že zadané úkoly z minulého zasedání byly splněny.
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
Práce v lese již skončily, obdržel rozpis prací a výsadby stromků na příští rok.
5. Bezúplatný převod pozemku č.1619/1
Bylo zažádáno o bezúplatný převod pozemku, kterým je cesta od hřiště ke „Kaštanům“.
Tento pozemek je ve vlastnictví státu a tím by nemohly být provedeny úpravy této
komunikace.
6. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007 jmenoval starosta tyto komise:
Hlavní inventarizační komise: předseda: p. Matoušek Václav
členové: ing. Blohman Miroslav, p.Duchek Josef
Zařízení kulturního domu: předseda: ing. Blohman Miroslav
členové: p. Matoušek Václav, p. Krotký Jan
Zařízení OÚ: předseda: p. Krotký Jan
členové: ing. Falout Josef, p. Kašparová Hana
Ceniny: předseda: ing. Falout Josef
členové: p. Krotký Jan, p. Kašparová Hana
Požární zbrojnice: předseda: p. Duchek Josef
členové: p. Majer Jan st., p. Lehocký Ladislav ml.

Místní hospodářství: předseda: p. Zub Jan
členové: p. Matoušek Václav, p. Ruth Václav
Závazky, pohledávky, zůstatky na účtech: předseda: p. Duchek Josef
členové: ing. Falout Josef, p. Kašparová Hana

7. Rozprava
p. Falout st. – návrh na cestu ke hřbitovu nevykupovat z důvodu malého počtu obyvatel, kteří
touto cestou chodí, a také z důvodu špatné údržby v zimním období. Peníze věnovat na cesty,
které jsou více užívané.
p. Hrubý Ja n – také navrhl cestu nevykupovat, a měl dotaz, zda obec v návrhu projektů
uvažuje do budoucna s většími akcemi (např. čističky, kanalizace celé obce).
P. Krotký odpověděl, že chceme požádat o dotace z fondů EU a byla oslovena firma, která se
zpracováním projektů zabývá a zastupovala by naši obec.
p. Chmelíř Václav ml. - navrhoval zpracovat projekt na celkovou kanalizaci v obci, i když
to bude finančně nákladné, postupovat vždy po určitém úseku.
p. Štich Luděk – měl otázku ohledně zateplení kulturního domu, kde a v jakém rozsahu.
p. Hrubý Jan – zajímal se v jakém stadiu je obchvat, který má směřovat od Lužan na
Klatovy, když studie byla vypracována již před několika lety.
ing.Falout Josef – na návrhy občanů, aby se uskutečnily některé akce došlo k navýšení
výdajů na projekty, tedy celkem činí výdaje 2,745.000,- Kč. Takto upravený rozpočet byl
schválen přítomnými členy OZ.
8. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise ing. Josef Falout. Připomínky a jiné
návrhy nebyly podány.
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení z 8. veřejného zasedání.
9. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval občanům za účast a veřejné zasedání ukončil ve 20,30
hodin.

Vřeskovice dne 7.3.2008
Zapsala : Kašparová Hana

