ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 22.12.2014

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Zpráva z mezidobí zasedání
Zprávy předsedů komisí a výborů
Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10 na rok 2014
Rozpočet na rok 2015
Rozpočtový výhled
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a Povodím Vltavy, s.p.
Dodatek č. 1 k odpisovému plánu
Cena stočného na rok 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Jmenování inventarizačních komisí k provedení inventur
Dohoda o předškolním vzdělávání dětí
Rozprava
Usnesení a jeho schválení
Závěr

1. Zahájení
Veřejné zasedání zahájil a řídil starosta obce p. Václav Matoušek v 19.00 hod. v restauraci kulturního
domu. Přítomno bylo 7 členů OZ.
Starosta přivítal občany na veřejném zasedání a seznámil je s navrženým programem.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Program byl přítomnými členy OZ schválen.
Jmenování ověřovatelů zápisu: p. Bláha Václav, p. Ruth Václav
Ověření z minulého veř. zasedání dne 3.11.2014: p. Nováková Jaroslava,
p. Kypetová Jaroslava
V zápisu jsou zaznamenány všechny projednané záležitosti.
Volba návrhové komise:
Předseda: p. Faloutová Andrea
Členové: p. Duchek Josef, p. Krotký Jan
2. Zpráva z mezidobí zasedání
Od posledního veřejného zasedání zastupitelé projednávali následující :
11.11.2014 – oprava cest u KD, autobusové garáže, čištění a monitoring dešťové kanalizace, oprava
propustku u kampeličky a u p. Buriana, zrušení starých obecně závazných vyhlášek.

19.11.2014 – aktualizace krizového spojení, změna názvu hospody, nákup nového vánočního
osvětlení, žádost TJ o příspěvek.
3.12.2014 – projednání příspěvku se zástupci TJ, ukončení činnosti firmy InternetHome a návrh
rozpočtu na rok 2015.
22.12.2014 – informace z mikroregionu Běleč, dohoda o předškolním vzdělávání dětí s obcí Borovy,
hrazení a kryty na ventilátory do KD, zajištění nové pracovnice do knihovny, bioodpad, ceny známek
na popelnice, informace přestupkové komise z MÚ Klatovy o petici na psa, stav márnice na hřbitově.
3. Zpráva předsedů komisí a výborů
Ruth Václav – lesní hospodářství
V části lesa u Ježov se bude dle plánu provádět jen prořezávka stromů. S těžbou se zatím nepočítá.
Jinak je v lese vše v pořádku.
Hodan Michal – místní hospodářství
Po ukončení sekání trávy byla provedena údržba traktoru a křovinořezu v Mounfieldu v Klatovech,
údržbu sekačky si provádíme sami, byl proveden úklid u rybníka, kontrola světel veřejného osvětlení,
oprava cesty u hřiště a cesty do Mstic.
Faloutová Andrea – kulturní komise
Seznámila přítomné s akcemi, které kulturní komise uspořádala : pro děti lampionový průvod,
zajímavou besedu cestovatelů Urbánka a Rajčoka o Rumunsku, rozsvícení vánočního stromu,
mikulášskou besídku, adventní koncert v kostele a na 27.12. připravuje turnaj ve stolním tenise,
31.12.2014 silvestrovskou zábavu, 1.1. šlápotu a začátkem března dětský karneval.
Bláha Václav - odpadové hospodářství a správa budov
Před zahájením adventu byla provedena výzdoba kulturního domu a stromku na návsi u rybníka, u
budovy kampeličky byla provedena revize komína, byly zpracovány nájemní smlouvy na kulturní dům
a kampeličku, ceny popelnic a termín vybírání poplatků bude vyvěšen ve skříňce a též oznámeno ve
Vřeskováku, bioodpad dle nové vyhlášky bude řešen až v příštím roce.

4. Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 na rok 2014
Předsedkyně finančního výboru p. Kypetová Jaroslava seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 8,9 a 10. Rozpočtové opatření č. 8 bylo provedeno z důvodu přijetí dotace na volby do ÚSC
21.000,- Kč a na požární ochranu 1.200,- Kč, opatření č. 9 – navýšení výdajů na opravy cest o 60.000,Kč, nákup vánoční výzdoby 10.000,- Kč, materiál na kroniku o 1.000,- Kč a na veřejnou zeleň o
10.000,- Kč. Opatření č. 10 – navýšení u příjmů o dotaci na opravy komunikací 800.000,- Kč a
převod z účtu u ČNB na účet u KB 100.000,- Kč, ve výdajích navýšení na opravy a čištění kanalizace
o 200.000,- Kč, na ostatní kulturní činnost o 20.000,- Kč a činnost místní správy o 25.000,- Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování .
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9 a schvalují opatření č. 10.

5. Rozpočet na rok 2015
Hlavní činností finančního výboru byla příprava rozpočtu na rok 2015. Rozpočet byl sestaven jako
schodkový, schodek bude kryt ze zůstatku na běžném účtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen v písemné i
elektronické podobě po dobu 15-ti dnů.
Příjmy: 3 579.450,- Kč
Výdaje: 4 353.060,- Kč
Nikdo z přítomných občanů neměl k návrhu rozpočtu připomínky, starosta vyzval zastupitele
k hlasování.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
6. Rozpočtový výhled na r. 2015 – 2017
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na r. 2015 –
2017. Nikdo neměl k návrhu připomínky, starosta nechal o návrhu výhledu hlasovat.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Obec získala dotaci na opravy místních komunikací z ve výši 800.000,- Kč z dotačního titulu
Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014. Opravy provede firma Silnice
Chmelíř s.r.o. do 31.10.2015.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Smlouva o dotaci č. HS 17/2014 mezi obcí a Plzeňským krajem byla schválena všemi hlasy.
8. Smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí a Povodím Vltavy s.p.
Smlouva o zřízení služebnosti č. 1521/2014-SML mezi obcí a s.p. Povodí Vltavy se zřizuje z důvodu
uložení kanalizace na pozemku p.č. 844/36 povinného – Povodí Vltavy s.p. a obec jako oprávněný
musí uhradit jednorázovou finanční úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Smlouva o zřízení služebnosti byla schválena.
9. Dodatek č. 1 k odpisovému plánu
Na základě změny ČÚS č. 708 o odpisování majetku obce upravuje dodatek č. 1 odpisový plán z r.
2011 a to u odd. III. Čl. 3 bod 3, kde se mění pojem „zbytková hodnota“ (ruší se pojem hranice
významnosti). Dlouhodobý majetek bude mít nulovou zbytkovou hodnotu.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Dodatek k odpisovému plánu byl schválen.
10. _Cena stočného na rok 2015
Cena stočného na rok 2015 byla stanovena firmou VAK Servis na 26,02 Kč/m3 bez DPH. Cena byla
vypočtena z plánu financování obnovy dle postupu stanoveným zákonem 274/2001 Sb. v platném
znění = 300.000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Cena stočného na r. 2015 byla schválena.

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Tato vyhláška se vydává v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. H) zák. č. 128/2000 Sb.za účelem
zrušení obecně závazné vyhlášky č.5/1997 – Místní rybářský řád, č.2/2002 – Řád veřejného pohřebiště
a č. 4/1998 – Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Vyhláška byla schválena a patnáctým dnem po dni vyhlášení nabývá platnosti.
12. Jmenování inventarizačních komisí
K provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014 starosta Matoušek Václav jmenoval tyto
komise :
Hlavní inventarizační komise :
předseda: p. Bláha Václav
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kypetová Jaroslava
Zařízení kulturního domu :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Bláha Václav, p. Matoušek Václav
Zařízení obecního úřadu :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Matoušek Václav, p. Kašparová Hana
Ceniny :
předseda : p. Faloutová Andrea
členové : p. Nováková Jaroslava, p. Kašparová Hana
Požární zbrojnice :
předseda : p. Cibulka Václav
členové : p. Hodan Michal, p. Zub Jan
Místní hospodářství :
předseda : p. Hodan Michal
členové : p. Ruth Václav, Matoušek Václav
Závazky, pohledávky a zůstatky na účtech :
předseda : p. Nováková Jaroslava
členové : p. Kypetová Jaroslava, p. Kašparová Hana
Inventury budou provedeny v době od 2.1.2015 do 31.1.2015.
13. Dohoda o předškolním vzdělávání dětí
Obec Vřeskovice a obec Borovy jako zřizovatel Mateřské školy se dohodly, že obec Vřeskovice
uhradí příspěvek na dítě, které má trvalý pobyt ve Vřeskovicích ve výši 1.000,- Kč na pololetí.
Příspěvek bude použit na opravy a provozní náklady Mateřské školy Borovy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Dohoda o předškolním vzdělávání byla schválena.

14. Rozprava
p. Faloutová A.
Informovala občany, že navýšení výdajů u zájmové činnosti v kultuře v rozpočtu na příští rok je
z důvodu konání setkání rodáků – malování v KD, výměna záclon, nákup upomínkových předmětů,
pořádání estrády.
p. Krotký J.
Pochválil novou výzdobu vánočního stromu na návsi u rybníka.
p. Kypetová J.
Vysvětlila přítomným, co je projekt dobrovolné práce, do kterého by se zapojila naše obec. Skupina
cizích občanů přijede do obce a pomůže při úklidu.
p. Duchek J.
Poděkoval kulturní komisi za uspořádání adventního koncertu v kostele. Vystoupení pěveckého sboru
CARMINA se všem líbilo.
p. Krotký J.
Měl návrh na přípravu rodáků – uspořádat nějaký koncert v kostele.
p. Eichler L.
Připomínka ke špatnému stavu průčelí kostela a márnice. Odpověděl starosta, že obojí je majetkem
církve a ta by se měla starat o opravy. Budovu márnice by předala církev obci, ale její stav odpovídá
spíše demolici.
p. Krotký J.
Obec zajistila před léty opravu kostela a za prodej fary měla církev opravit průčelí, ale bohužel se tak
nestalo. Peníze ze sbírky se daly na lešení, které bylo později odvezeno a tak to zůstalo.
p. Ruth V.
To, co bylo opraveno, je opět ve špatném stavu díky Památkovému úřadu, který zakázal osazení okapů
na kostele. Voda teče na opravené zdivo a z měděnky se dělají zelené mapy.
p. Falout J. st.
Zda obec uvažuje o rekonstrukci kulturního domu, zateplení a výměnu oken. Jak bude obec řešit, kdo
není napojen na kanalizaci. Odpověděl starosta, že obec má zpracované energetické štítky budov a
rekonstrukce kulturního domu bude nákladná a bez dotace nelze realizovat. Obec ohledně napojení na
kanalizaci bude řešit s vlastníky nemovitostí, pokud nemovitost pronajímají, zda mají nájemní
smlouvu. Pokud nejsou napojeni na kanalizaci, musí doložit, jak nakládají s odpady.
p. Chmelíř V.
Pokud majitel nemovitosti tuto pronajímá, není napojen na kanalizaci a ani nedoloží nájemní smlouvu,
měla by se obec obrátit na právníka. Týká se to hlavně nemovitosti čp. 96, kde výkaly obtěžují okolní
pozemky. Starosta odpověděl, že osloví majitele nemovitosti p. Kuncla ke sjednání nápravy. Pokud
tomu tak nebude, obrátí se na právníka .
15. Usnesení a jeho schválení
Návrh usnesení z 2. veřejného zasedání přečetla předsedkyně návrhové komise p. Faloutová Andrea a
tázala se přítomných, zda má někdo k usnesení připomínky nebo jiné návrhy. Žádné návrhy ani
připomínky nebyly vzneseny, proto požádala zastupitele o jeho schválení.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy.

16. Závěr
Na závěr starosta poděkoval občanům za účast na veřejném zasedání a schůzi zakonči ve 20.20
hodin.

Vřeskovice dne :
Zapsala :

22.12.2014
Kašparová Hana

