Z Á P I S
z 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.9. 2009
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pracoviště CzechPOINTu
Prodej pozemku parc. číslo 901
Koupě pozemků 43/1, 43/7 a 896/7
Změny rozpočtu na rok 2009 , finanční pomoc obci postižené záplavami
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 na
Sauně. Přítomno 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. Duchek Josef
p. Zub Jan
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 4.8.2009:

p. Ruth Václav
p. Matoušek Václav

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Štich Luděk, p. Kadlec Vladimír
Hlasování: všichni členové 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 starosta obce p. Krotký. Od posledního veřejného
zasedání , které se konalo 4.8. 2009 se obecní zastupitelstvo sešlo jen na jedné poradě a to
25.8.2009. Na této poradě bylo hlavním bodem projednání prodej pozemku parc. č. 901,
koupě pozemku u hřiště TJ, který zasahuje do veřejné cesty, oprava propustku u rybníka,
čištění na nádrži u VÚZ, zaslání peněz obci postižené záplavami, pronájem restaurace, projekt

na ČOV, smlouva na dodání výpočetní techniky pro CzechPOINT, ceník do knihovny a
oprava cest penetrací.
3. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pracoviště CzechPOINT
Obec získala dotaci na zřízení pracoviště CzechPOINT ve výši 79.837,- Kč ze
strukturálních fondů EU. Přijetí dotace je podmíněno splněním podmínek Rozhodnutí jako je
povinnost splnit účel – realizace projektu, řádné vedení a uchování veškeré dokumentace a
zaslání závěrečné monitorovací zprávy.
Hlasování: podmínky Rozhodnutí byly schváleny všemi přítomnými členy OZ.
4. Prodej pozemku par.č. 901
Pozemek par.č. 901 o výměře 371 m2 byl prodán p. Janu Tomanovi z Vřeskovic na základě
jeho žádosti ze 16.8.2009 za cenu 22.260,- Kč. Záměr prodat tento pozemek byl vyvěšen po
dobu patnácti dnů a následně schválen na 11.veřejném zasedání OZ dne 25.6.2008. Na tomto
pozemku je zřízeno věcné břemeno pro provozování vedení firmy ČEZ distribuce a.s.
Hlasování: členové OZ souhlasí s prodejní cenou pozemku.
5. Koupě pozemků 43/1,43/7 a 896/7
Výše uvedené pozemky 43/1 – 277 m2, 43/7 – 94 m2 a 896/7 – 77 m2 jsou majetkem TJ
Vřeskovice a zasahují do komunikace od hřiště směrem ke kostelu Z důvodu připravované
opravy místních komunikací je třeba tyto pozemky odkoupit od TJ. Koupě těchto pozemků
v celkové výměře 448 m2 byla projednána na 12. veřejném zasedání OZ dne 26.9.2008. TJ
Vřeskovice navrhuje za tyto pozemky cenu ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí s koupí pozemků za uvedenou cenu.
6. Změny rozpočtu na r. 2009, finanční pomoc obci postižené záplavami
S rozpočtovými změnami seznámil přítomné ing. Blohmann Miroslav.
Příjmy - přijetí dotace na vybudování pracoviště CzechPOINT ve výši 79.837,- Kč
Výdaje - čerpání dotace 79.837, příspěvek obci ve výši 50.000,- Kč, dokončení úprav na
dětském hřišti ve výši 10.000,- Kč.
7. Zprávy předsedů komisí a výborů
ing. Falout Josef – kulturní komise
Informoval přítomné o změně v knihovně, od srpna vykonává funkci knihovnice sl. Monika
Marešová.
22.8.09 proběhly oslavy založení národní házené a ledního hokeje, 5.9.09 se konala hasičská
soutež o pohár starosty obce. Od 4.10.09 začíná cvičení žen v KD. Pro děti se uskuteční
drakiáda – dle počasí a pak v prosinci vánoční besídka.

p.Ruth Václav – lesní hospodářství
V současné době opravuje poškozené oplocení v lese.
p. Duchek Josef – kontrolní výbor
Provedl kontrolu ussnesení a konstatoval, že byl zadán jeden úkol a to místostarostovi p.
Matouškovi, který podá k tomuto vysvětlení.
p. Matoušek Václav – odpadové hospodářství
Měl za úkol prověřit možnost provedení odvodnění po obci. Kontaktoval firmu na výrobu
ekodrenů, ale podmínkou je odebrat velké množství, což by se v obci nevyužilo. Před
započetím prací je třeba zpracovat studii, která bude finančně náročná. Ohledně ceníků za
služby v odpadovém hospodářství byly osloveny čtyři firmy. Do Fitka se zakoupil nový
vysavač.
ing. Blohmann Miroslav – finanční komise
Je třeba si připravit akce, které budeme chtít uskutečnit jak v příštím roce, tak i do budoucna
na pět let kvůli přípravě rozpočtu a rozpočtového výhledu.
p. Jan Zub – místní hospodářství
Byla provedena oprava cest penetračním postřikem, ale jen částečně, kvůli technické závadě
na vozidle musely být práce přerušeny. Oprava bude dokončena v nejbližší době.
V autobusové garáži se noclehárna pro řidiče předělá na sklad , stavební úpravy a zabudování
nových vrat provede firma p. Bláhy z Vřeskovic.

8. Rozprava
p. Kadlec V.
Poděkoval obecnímu úřadu za pomoc při organizaci oslav TJ k založení národní házené a
ledního hokeje a za finanční pomoc na zhotovení kalendářů k tomuto výročí.
p. Mraček M.
Měl dotaz, zda by v obci nebylo dobré udělat chodníky pro občany. Starosta odpověděl, že
komunikace patří Plzeňskému kraji a zatím dokud není vybudovaná kanalizace, nemohou se
dělat chodníky v místech, kde se bude kopat.
p. Falout J.
Pokud obec získá dotaci na kanalizaci, mohly by se vybudovat i chodníky v rámci
povrchových úprav. Starosta odpověděl, že nejdříve připravíme výstavbu čistírny odpadních
vod.
ing. Blohmann M.
Navrhl, aby na příští veřejné zasedání byli přizváni zástupci firmy, která pro nás zajišťuje
získávání dotací, neboť do současné doby se zatím nepodařilo získat žádnou dotaci.
p. Mraček M.
Tázal se, které obci v Jihočeském kraji bychom měli posílat peníze. Starosta odpověděl, že
na základě dotazu na krajském úřadě Jihočeského kraje mu byl zaslán seznam nejvíce
postižených obcí záplavami. Byla vybrána obec Bílsko, protože svou rozlohou a počtem
obyvatel se podobá naší obci. Po diskusi nechá hlasovat o volbě obce.

p. Štich L.
Vyjádřil obavy, zda při napouštění nádrže u Sauny neklesne hladina spodní vody, a zda by
nebylo dobré do budoucna řešit zdroj pitné vody z Nýrské přehrady.
p. Falout J.
Jaké práce se ještě budou dělat na dětském hřišti. Starosta odpověděl, že práce již byly
dokončeny a chybí už jen osadit vrátka.
Po ukončení rozpravy starosta požádal členy OZ, aby se vyjádřili k tomu, zda souhlasí
s výběrem obce Bílsko a k zaslání navrhované částky 50.000,- Kč.
Hlasování: členové OZ souhlasí, aby obci Bílsko byla zaslána částka 50.000,- Kč
9. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout J. přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné, zda mají
připomínky nebo jiný návrh. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány, požádal členy OZ o
hlasování.
Hlasování: přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení ze 17. veřejného zasedání.
10. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
21.00 hod.

Vřeskovice dne 22. září 2009
Zapsala : Kašparová Hana

