Z Á P I S
z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 20.1.2010
Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtový výhled na rok 2011-2013
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu
Záměr obce o vykoupení pozemku parc.č. 23/2
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce pan Jan Krotký v 19.00 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
ing. Blohmann Miroslav
Ověření zápisu z minulého veř. zasedání dne 11.12.2009:

p. Ruth Václav
p. Matoušek Václav

V zápise jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Matoušek
Členové: ing. Baxa Jan, p. Majer Jan ml.
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 p. Krotký. Od posledního
veřejného zasedání se OZ sešlo na jedné poradě a to 13.1.2010. Na této poradě byly
projednávány tyto záležitosti : projekt ČOV a kanalizace, kde došlo ke změně trasy kvůli
umístění v blízkosti studny, nová trasa povede pod prodejnou a pak k sauně. Změny
v územním plánu obce se týkají hlavně rozšíření nové zástavby a to od Biřkova až ke hřišti
TJ. Zde bude hlavním problémem umístění vedení elektřiny do zemi . Další změna je
umístění ČOV při cestě do Mstic a vybudování spojovací komunikace od p. Roudné až k p.

Blohmannovi. Naše obec žádala o dotace ze ZIFu Č. Budějovice a to na vybudování
kanalizace, ČOV, komunikace od kaštanů až ke hřbitovu, bezdrátový rozhlas a veřejnou
zeleň. Dále budeme žádat o dotaci na krajském úřadu Plzeňského kraje z Programu rozvoje a
obnovy venkova a to na zateplení KD, rekonstrukci sociálního zařízení a opravu el. rozvodů.
Byla projednána příprava rodáků, osvětlení po obci – oprava některých světel a další
rozšíření a aktualizace internetových stránek obce.
3. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2010
S rozpočtovým opatřením seznámil přítomné předseda finanční komise ing. Blohmann
Miroslav. V příjmové části dochází k navýšení rozpočtu o 75.700,- Kč – kapitola 41, dotace
na výkon státní správy.
4. Rozpočtový výhled na rok 2011-2013
Rozpočtový výhled na rok 2011-2013 zpracoval starosta společně s předsedou finanční
komise ing. Blohmannem Miroslavem a seznámil přítomné s akcemi, které by chtěla obec
v těchto letech uskutečnit.
5. Návrh zadání změny č. l územního plánu
Podklady zaslané z Měú Klatovy byly předány ing. Langové, která návrh změny územního
plánu zpracovává. Odbor výstavby a územního plánování v Klatovech požaduje zaslat kopii
ussnesení o schválení navrhované změny obecním zastupitelstvem..
6. Záměr obce o vykoupení pozemku p.č. 23/2
Vlastníkem uvedeného pozemku p.č. 23/2 je p. Mraček J. Vřeskovice č. 3. Uvedený
pozemek byl vybrán pro trasu vedení kanalizace a dále by tento pozemek byl využíván pro
účely výcviku hasičů a částečně jako komunikace.
7. Zprávy předsedů komisí a výborů
p. Ruth Václav, lesní hospodářství
V lesním hospodářství v současné době neprobíhají žádné práce, až na jaře se bude
pokračovat s výsadbou mladých stromků.
p. Duchek Josef, kontrolní výbor
Úkol z posledního veřejného zasedání, který byl uložen p. Matouškovi ohledně odvodnění po
obci, byl částečně splněn, protože tento problém není zatím dořešen. Kontrolní výbor provedl
v měsíci prosinci kontrolu pokladní knihy, pokladních dokladů a kontrolu cenin. Nebyly
shledány žádné nedostatky. Účetní stavy souhlasily se skutečnými.

p. Matoušek Václav, odpadové hospodářství
Na 25.1. je plánován prodej známek na popelnice a placení poplatku za psy. Občané byli
informování také ve Vřeskováku. Dále seznámil přítomné s plánovanými opravami
v kulturním domě. Za nevyhovující sociální zařízení je třeba vybrat nějaký jiný typ, který by
byl vhodný na naše podmínky – na pánském WC, dále opravy v kuchyní, výměna
elektrických rozvodů, lina a vymalování celého objektu. Opravy musí být provedeny do
termínu setkání rodáků.
ing. Falout Josef, kulturní komise
Uskutečnéné kulturní akce jako byly vánoční besídka, Vřeskovická šlápota, pochod na
Stramchyni a turnaj ve stolním tenise považuje jako za vydařené za poměrně velké účasti jak
malých tak dospělých účastníků. V současné době začně kulturní komise za pomoci dalších
oslovených občanů připravovat setkání rodáků.
p. Zub Jan, místní hospodářství
Na autobusové garáži byly provedeny zednické práce spojené s výměnou dveří u přilehlého
skladu, u dětského koutku byly dokončeny práce spojené s oplocením a na Dědinkách byla
zhotovena kanálová vpusť.

8. Rozprava
ing. Kadlec Martin
Poukázal na nadostačující signály mobilních telefonů a v souvislosti s tím oslovit mobilní
operátory, zda hodlají signály posílit. Ke zlepšení signálu by mohlo dojít u Vodafone po
výstavbě nového vysílače u Skočic.
p. Eichler Ladislav
Měl dotaz ohledně knihovny, zda bude tiskárna v provozu a na cestu na Dědinkách.
Odpověděl mu starosta p. Krotký, že do tiskárny bala zakoupena náplň a vše je v normálním
provozu a k cestě na Dědinkách řekl, že vše závisí na tom, zda obec obdrží dotace.
ing. Kadlec Martin
Informoval přítomné ohledně integrovaného povolení firmě Asavet Biřkov. Proběhlo řízení o
změně povolení, kde inspekce stanovila podmínky, které by měl Asavet dodržet a to je
nerozšiřovat svozové oblasti, údržba filtrů a dodržování technologií. Tyto problémy by měly
být důsledně řešeny společně s krajským úřadem v Plzni. Odpověděl starosta p. Krotký, že na
problémy se zápachem si nikdo v poslední době neztěžuje, protože největší zápach vycházel
z půdních filtrů a ty byly zastřešeny. Ohledně projíždějících aut by hodně pomohl obchvat
Vřeskovic, jak již bylo navrženo na společné schůzce v r. 2009 s ing. Smutným, senátorem za
Plzeňský kraj.
ing. Baxa Jan
Potvrdil zlepšení ohledně zápachu po zastřešení čistírny odpadních vod a ve změně
technologie.
p. Kadlec Vladimír
Ztěžoval si na cestu před jeho domem a ohledně Asavetu by chtěl řešit spory spíše společnou
domluvou než sankcemi, protože Asavet poskytl v minulých létech jak obci tak TJ
Vřeskovice finanační příspěvek na jejich činnost.

p. Majer Jan ml.
Měl dotaz, když Krajský úřad v Plzni dá souhlas ke změně integrovaného povolení jestli obec
bude nadále trvat na dodržování těchto podmínek.
ing. Baxa Jan
Také souhlasí s dodržováním podmínek, které obec jako účastník řízení uvádí.
p. Matoušek Václav
Přestože se situace s Asavetem zlepšila, stanovené podmínky je třeba dodržovat a obec bude
na dodržování podmínek integrovaného povolení trvat.
p. Eichler Ladislav
Kdy se bude dělat cesta u p. Kadlece L. Starosta p. Krotký odpověděl, že vše závisí na
dotacích, protože bez nich toto obec nemůže financovat.
p. Meszároš Milan
Měl připomínku k odvodnění cesty na Dědinkách, zda se s tím bude něco dělat.
Tento úkol je zadán p. Matouškovi V.
9. Usnesení a jeho schválení
Předseda návrhové komise p. Matoušek Václav přečetl návrh usnesení. Na žádost p. Kadlece
Vladimíra byl tento návrh doplněn a to do bodu – ukládá - p. Matouškovi zjistit možnost
odvodnění cesty od p. Rutha k p.Brejchovi a od p. Eichlera k p. Brejchovi. Návrh usnesení byl
doplněn a znovu přečten. Nikdo jiný neměl připomínky k návrhu usnesení, proto požádal
členy OZ o hlasování.
Hlasování: návrh usnesení z 19. veřejného zasedání byl přítomnými členy schválen.
10. Závěr
Starosta obce p. Krotký poděkoval všem přítomným za účast a schůzi zakončil ve 20.45
hodin.

Vřeskovice dne 20. ledna 2010
Zapsala :
Kašparová Hana

