Z Á P I S
z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.6.2010
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 2
Zprávy předsedů komisí a výborů
Závěrečný účet obce za rok 2009
Zástavní smlouva s TJ Vřeskovice
Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký ve 20.00 hodin v restauraci
kulturního domu. Přítomni všichni členové 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. Matoušek Václav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 7.4.2010:

p. Ruth Václav
p. Zub Jan

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: ing. Falout Josef
Členové: p. Bohuslav Jiří, p. Velíšek Zdeněk
Hlasování: všichni členové OZ souhlasí s takto navrženou komisí.
Starosta vyzval návrhovou komisi, aby se ujala své činnosti.
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Se zprávou z mezidobí zasedání seznámil přítomné starosta obce p. Krotký. Od posledního
veřejného zasedání se OZ sešlo na třech poradách a to 14.4., 11.5. a 9.6.2010. Bylo
projednáno následující: provedení opravy elektrorozvodů a výměna nouzových světel
v kulturním domě, oprava el. instalace v kuchyni, zakoupení rohoží do chodby před sál,

výměna sanitárního zařízení na WC, výměna světel veřejného osvětlení za světla s LED
žárovkami, jednání s provozovatelem restaurace ohledně zásobování a otevírací doby. Dále se
projednávaly přípravy na rodáky: pozvánky, kulturní program a upomínkové předměty,
dotace z programu Stabilizace venkovských oblastí, opravy na kostele, příspěvek TJ na
soustředění házenkářek, napuštění nádrže u VÚZ, poražení stromů u pomníku a u p. Buriana,
obecně prospěšné práce, záměr TJ Vřeskovice s opravou šaten, školení BOZP a příprava
veřejného zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 2
S rozpočtovým opatřením č. 2 k rozpočtu na r. 2010 seznámil přítomné ing. Blohmann
Miroslav – předseda finanční komise. K navýšení dochází jak v příjmové části – dotace na
volby a to ve výši 18.300,- Kč, tak i ve výdajové části: čerpání dotace na volby ve výši
18.300,- Kč, příspěvek TJ ve výši 10.000,- Kč, příspěvek církvi ve výši 10.000,- Kč, koupě
pozemku ve výš 51.000,- Kč, veřejné osvětlení – navýšení o 80.000,- Kč.
Hlasování: po diskusi
4. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav – lesní hospodářství
V lesním porostu na Stramchyni bylo provedeno chemické ošetření a v lese u Ježov ožínání
trávy.
p. Duchek Josef – kontrolní výbor
Po provedené kontrole plnění úkolů z posledního veřejného zasedání nebyl zatím splněn úkol
oslovit občany, aby si do setkání rodáků upravili své domky a okolí, kde je to nutné.
p. Matoušek Václav – odpadové hospodářství
V kulturním domě se provádí opravy elektrorozvodů, výměna nouzových světel, na WC
výměna sanitárního zařízení, v kuchyni oprava elektriky, montáž digestoře, v restauraci
výměna lina, celý objekt KD se bude malovat a záclony se závěsy se odvezly do čistírny.
ing. Falout Josef – kulturní komise
6. června se konal dětský den, 26. června pouťová zábava, na poslední sobotu v červenci
24.7. je plánován volejbalový turnaj a 28.8. proběhne setkání rodáků, na které již probíhají
přípravy a zkoušky na kulturní vystoupení.
Zub Jan – místní hospodářství
Na Dědinkách byla provedena oprava cesty, po celé obci probíhá sečení trávy, u ruční
sekačky došlo k poškození (je v provozu již 10 let), bude se muset zakoupit nová.
5. Závěrečný účet obce
Se závěrečným účtem obce seznámil přítomné starosta p. Krotký. Zpráva zahrnovala
čerpání rozpočtu k 31.12.2009, vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a
rozpočtem krajů, stav účtu 933, inventarizaci účtů, zápis inventurní komise a závěrečnou
zprávu o přezkoumání hospodaření obce, kterou provedli pracovnice Krajského úřadu
Plzeňského kraje. Při hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Hlasování: po diskusi
6. Zástavní smlouva s TJ Vřeskovice
Obec ručila TJ Vřeskovice za úvěr a dle notářského zápisu z roku 2007 JUDr. Štanclové
měla TJ veškeré pozemky zastaveny. Z důvodu žádosti o dotace potřebuje TJ toto zástavní
právo změnit a to pouze na objekt č. 118 (budova VÚZ). Vypracováním nové zástavní
smlouvy by se zástavní právo zrušilo k pozemku č. 34/1 – 1020m2, 43/1 – 402 m2, 896/2 –
5165 m2, 896/3 – 43 m2, 896/5 – 451 m2 a 896/6 – 310 m2 .
7. Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby
Komunální volby se uskuteční 15. a 16. října, do 10.8. musí být odevzdány kandidátní
listiny. Počet členů v novém zastupitelstvu – starosta navrhuje opět 7 členů.
Do příštího veřejného zasedání je třeba připravit smlouvu s novým zástupcem firmy, která
podává žádost o dotaci na ČOV a kanalizaci.

8. Rozprava
p. Hránka R.
Připomněl, že jako občan Slovenské republiky může také volit, aby s ním bylo počítáno při
roznášce volebních lístků.
p. Velíšek Z.
Cesta u kostela je také třeba opravit, proč se neopravila společně s cestou na Dědinkách.
Starosta odpověděl, že cesta na Dědinkách byla opravena firmou Chmelíř v rámci reklamace.
p. Beran V.
Navrhuje, že na cestě od p. Votýpky a p. Mareše by se mohl vyfrézovat kanál a do něj svést
povrchovou vodu.
p. Mraček M.
Vytékáním vody na silnici by se také zamezilo kdyby se vyčistila strouha u Ježov a odstranilo
katro, které se zanáší.
p. Bohuslav J.
Na hřbitově neodtéká voda u odpadu. Odpověděl p. Matoušek, že již byla provedena oprava
p. Brabcem, který provádí údržbu vody na hřbitově.
p. Duchek J.
Konstatoval, že poslední dobou kulturní život v obci nějak upadá.
p. Štich L.
Měl dotaz, zda je vypracován plán sekání trávy po obci a jak je toto dodržováno, kdo
podepisoval v r. 2007 notářský zápis ohledně zástavní smlouvy a kolik stála filtrace na
požární nádrži. Odpověděl mu starosta obce p. Krotký, že plán na sekání trávy je vypracován,
ale že bohužel není dostatek sil toto udržovat, notářský zápis podepisovali dva zástupci TJ –
p. Votýpka V., Berka V. a starosta obce p. Krotký. K filtraci na požární nádrži sdělil, že stála

150. 000,- Kč a chemie 5.000,- Kč. Nádrž byla natřena modrou barvou. Byly problémy při
napouštění – špatný přítok a po deštích byla voda zakalená.
ing. Blohmann M.
Problém s voudou bude vyřešen až se zapne filtrace, aplikuje chemie a sedliny na dně se
odsají vysavačem. Nádrž bude napouštěna vodou pouze z potoka.
Krotký J.
Navrhuje zastupitelům, aby mu byla udělena pravomoc při překročení čerpání rozpočtu
v jednotlivých kapitolách až o 50.000,- Kč než bude toto schváleno OZ na veřejném zasedání.
Hlasování: OZ souhlasí s udělením pravomoci při překročení čerpání rozpočtu
schvaluje závěrečný účet obce za r. 2009 a to bez výhrad
s uzavřením smlouvy o omezení zástavního práva na ubytovnu TJ.
9. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise ing. Falout Josef přečetl návrh usnesení a vyzval přítomné, zda
mají připomínky nebo jiný návrh. Připomínky ani jiné návrhy nebyly podány.
Hlasování: všichni přítomní členové OZ souhlasili s návrhem usnesení z 21. veřejného
zasedání..
10. Závěr
Na závěr starosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a schůzi zakončil ve
21.30 hod.

